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Seznam pednášek
v sezeních tídy mathematicko-pírodovédecké,

O -ba kat vJoKn'. ^ ^v^y//ov ycK^ u s tro]jch v

JI Jan víiheiwnMo-r^p^-kpjtdít;^"'^^'

ly Dr, Karel Sulc: O noA^ém rodu Pauisopelma a novém driihi

Trioza z Chile.

V Nová Psylla a nová Ehinocola ze Snrinamn.

\j 1 I)r. Fr. Ducháek: O biochemické variaci microba Bacillns Bul

garicus,

Dr. Boh. Hostinský: O nzavených Ivivkáeh konstantní torse.

i

v ' ' Proi'. Dr. Ant. Heveroch: Anarithmetika (Alogistika).

\l \ H Prof. Dr. o. Kallauner: Stndie o portlandském cementn.

Dne 23. ledna:

I '/v Julius Komárek: O Idepharoceridech z Kavkazu a Arménie.

Dne 6. února:

)( Dr. Josef Woldich: Geolog-ické pomry lízemí mezi Litní, Zadu

Tebání a Pouníkem u Budau.

Dne 20. února:

)^ ' / Prof. Dr. Ot. Srdínko: O vývoji žeber lovka.

X I
1>R. Karel Šur.c: O slinnýeh a smrdutých žlázách chrysopy.



Ubersicht der Vortráge
in den Sitzungen der mathematísch-naturwissenschaftlichen Classe

Z V-. V ; I K e / r^ ;

-^

Den 9. Janiiar:

Dr. Karel Šulc: Ueber eine ueue Gattiing- Panisopelma nnd eine

neiie Trioza-Art ans Chile.

Ueber eine neue Psylla nnd neue Ehinocola ans Snrinam. ^
Dr. Fr. Ducháek: tJber die chemische Variation von Baeilíns '

bnlgaricus.

/Dr. Boh. Hostinský: Uber g-eschlossene Knrven der konstanten

\_ Torsion. Ít^ -Ov^A..'

Prof. Dr. Ant. Heveroch: Anarithmetik (Alogistik). "/

Prof. Dr. o. Kallauner: Stndien iiber d. Portland-Cement. V

Den 23. Januar:

Julius Komárek: Uber die Blepharoceriflen ans dem Kankasns
nnd Arménien.

Den 6. Februar:

Dr. Josef Woldich: Geologiscbe Verháltnisse der Gegend zwi-

schen Litlen. Hinter-Tebá nnd Ponník bei Budan.

Den 20. Februar:

Prof. Dr. Ot. Srdínko: Uber die Kippenentwicklnng beim Men-
schen.

Dr. Karel Šulc: Uber Speichel- nnd Stinkdriisen von Chrysopa.

X



YI Seznam pednášek

Dne 1. kvtna:

Prof. Dr. Jar. Milbauer a Dr. Boh. Pivnika: Píspvky k od-

mrnémn stanovení vyšších kysliník olova a kn rychlému

ocenní minia
Dr. Fr. Rambousek: O podrodu Vulda, podeledi Xantholini.

Prof. Dr. Boh. Kuera: O zkoumání radioaktivity minerál a

rzných umlých produkt methodou absorpních kivek.

Dne 22. kvtna:

Dr. B Breindl: O haemogreg^arinách nkterých kavkazských
plaz.

Prof. Dr. Ant. Grnwald: Pesné stanovení prseník pímek
s jejich kivkami phonnými.

Dne 19. ervna:

Prof. Dr. J. Daneš: Studie o krasu jamaickém.
Dog. Dr. Boh. Bydžovský: O zvláštním druhu konstrukcí.

Prof. Dr. Fr. Velísek: Plochy, jichž diag'onální áry mají za

sférické obrazy kružnice stálých polomr a stejných

oblouk.
Ing. Fr. Bogel: O funkci (x).

Prof. Dr. á. Štolc: Kterak se chová kyselina moová v živé proto-

plasm prvok.

Dne 2,3. íjna:

Prof. Celda Klouek: Nález trilobit v D^c«.

Prof. Dr. Jar. Milbauer a Dr. Kam. Kohn: Studie o žluti chro-

mové. ást I.

Rudolf Kleka: Vývoj kídel hmyzu.
JuLTUS Komárek: Tvarosloví a fysiologie píssavek larev Ble-

pharocerid.



Verzeichiiiss der Vortrág-e. VII

Den 1. Mai:

Prof. Dr. Jar. Milbauer iincl D. Boh. Pivnika: Beitrage ziir .
V

Feststelliing' der liolieren Bleioxyde nnd zur raschen Wert-
sehátzung' des Mininms.

Dr. F. Rambousek: Uber das Xantholien-Subgenus Vnlda Jaq. ;,

Duval.

Prof. Dr. Boh. Kuera: Uber die Untersiicbung- der Radioakti- y
j
\/

vilát der Minerále und verseliiedener klinstlicher Produkte
mittels der Methode der Absorptionsknrven.

Den 22. Mai:

Dr. Boh. Breindl: Uber die Haemogregarinen einig-er kankasi- X ^ '

schen Reptilien.

Prof. Dr. Ant. Grnwald: Exakte Treffpnnktsbestimmung" bel X V I /

VerfolgungsaiTfg^aben.

Den 19. Jimi:

Prof. Dr. J. Daneš: Karststudien in Jamaiea. X />

Doc Dr. Bon. Bydžovský: Uber eine besondere Art der Konstrnk- / X '

tionen.

Prof. Dr. Fr. Velísek: Uber Fláchen, bei denen die spharisclien X I X
Bilder der diagonalen Linien Kreise von koiistanten Halb-

raessern und von gieiehem Bogen sind.

Ing. Fr. Rogeu: Uber die Fnnktion (x). X
Prof. Dr. A. Šjolc: Uber das Verhalten der Harnsáure im leben- ,

den Protopí asnia der Protozoen.

Den 23. Oktober:

Prof. Dr. Celda Klouek: Uber den Trilobitenfund in D^a. ^ '^ '

Prof. Dr. Jar. Milbauer nnd Dr. Kam. Kohn: Stndien iiber das v v V
Chromgelb. I. Teil.

Rudolf Kleka; Entwicklnng der Insektenfliigel. a I

Julius Komárek: Morpholog-Je nnd Physiologie der Saugnápfe v
der Blepharoeeri den-Larven.





o smyslových ústrojích v postranní soustav
mladých úho (monté).

Otakar John.

(S 2 tabulemi a 1 obr, v textu.)

(Práce z ústavu pro zoologii eské university.)

(Pedloženo v sezení dne 18. ervence 1913.)

V této práci pedkládám dosavadní výsledky svých stu-

dií o smyslových orgánech v postranní áe úhoe. Jedná se

tu hlavn o vylíení histologického a cytologického složení

tohoto nad jiné dležitého a zajímavého zaízení smyslového
u ryb. Nebo pes to, že literatura, jednající o tomto pedmtu,
jest nad jiné obsáhlá, odnášejíc se poátky svými až do let

padesátých minulého století a svdíc, jakému zájmu tšila se

otázka tato: jest pece s prospchem, znovu a opt se jí zabývati.

Má totiž každá doba badání vdeckého své symptomy neto-

liko v uplatujících se názorech theoretických, nýbrž i v me-
thodách, jimiž se snaží urité problémy ešiti. V tomto po-

sledním ohledu zdálo se mn býti výhodným podrobiti smy-
slové orgány v postranní áe úhoe novému vyšetení, a to

na základ novjších method mikrotechnických, jež skuten
byly s to ukázati mn velmi jemné struktury, neznámé mým
pedchdcm. V ohlede pak prvém, to jest, co se týe the-

oretického nazírání na naši otázku, vidlo se mn nutným, í-
diti se asovým pokrokem všeobecné biologie. Jestli totiž

v prvých dobách vývoje nauky o smyslových orgánech spo-

kojili se badatelé s místním rozdlením ústrojí tch a pozdji
snažili se vystihnouti i histologický jich rozbor, jest snahou

Vstník král. eské spol. nauk. Tída II. 1
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dnešních biolog prohloubiti poznání svá i v úprav elementi

smyslových v ohledu cytologickém. To teprve pravé výcho-

dišt poznání morfologického, jež mže ukázati cestu i k vy-

svtlení fysiologickému, v em spoívá innost smyslová, zda]

poutá se pouze na cytoplasmu, i i z jádra podnt vychází;

A že otázky tyto jsou oprávnné, že plasma smyslová jest

skuten specificky organisována, ukázaly mn methody, kte-

rých jsem pi práci své použil.

Ovšem musím vdn pipomenoati, že jsem byl na

všecky tyto okolnosti upozornn J. M. p. professorem Fr.

Vejdovským, který mne zpracováním tohoto skuten pkného
problému povil, a jemuž za to i za všecku pomoc a zájem, jež

práci mé vnoval, vzdávám i na tomto míst dík svj upímný.

Nebudu zde uvádti historických a povšechných dat,

z literatury. Po této stránce upozoruji na práci Heiligovu

(9), pocházející z nejnovjší doby; podán v ní pehled všech

dosavadních výsledk badání o postranní áe ryb, a o jak

anatomicko-histologických, tak fysiologickvch. Pokud se li-^*

teratury vbec týká, je velmi obsáhlá, zabíhajíc do všemož-

ných odvtví. Postranní ára pokládává se za orgán odvo-

zený od základního typu platného pro vtšinu smyslových

orgán, tak sluchu, ichu, chuti, hmatu, dále rzných pohár-

kových orgán pokožkových. Nebot základní element orgánj

tchto, smyslová buka, vykazuje v základech takovou shodli,!

že je tžko pochybovati o podobném pvodu jejich. Jak správ-

n podotýká Heilig (9) »hátten wir es also mit einem Sin-

nesorgansysteni zu tun, das eine Variabilitát und Differen-

zierungsíahigkeit wie kein zweites besasze und sich's nicht

nur an e i n e r typischen Porm Sinneszellen gengen lieszé,i

sondern aucli die verschiedene Gruppierung und Verwertung

von birnformigen und stábchenformigen Elementen ein Mei-

sterwerk der Perzeption wáre.«

Jak týž autor dále uvádí, je tu rozhodující innervace.j

A ta, jak se ukázalo dle prací Alltsovýci-i (1^3) a Herri-I

CKOvÝcH je rznou pro rzné druhy tchto orgán. Týká sej

pak literatura jednak stránky anatomické, zvlášt pokud se

rozšíení a umístní orgán tchto týká; dále histologické,
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morfologické,.vztahující se k významu postranní áry; s touto

ruku v ruce postupuje embryologie. Pro tuto obsáhlost otázky

a rozsáhlou píbuznost s jinými orgány omezujeme se tu na
postraní áru v pravém slova smyslu, míníce tím smyslové or-

gány umístné v linii charakteristické pro tlo rybí, jež dala

orgánu jméno, a pokraující na hlavu, kde docházejí znané
differenciaee.

Mladí úhoi, známí všeobecn pode jménem »monté«,

jsou materiálem pro jemnjší histologické pozorování zvlášt

vhodným. Dosahujíce délky asi 6 cm a nejvtšího prmru
sotva 3—4 mm, jsou snadno prostupní pro rzné tekutiny

fixaní. Mimo to pro jejich rozmry možno dosti snadno zho-

toviti i tenké pomrn ezy, jak píné, tak podélné, jež obojí

dávají velmi instruktivní obraz o vzhledu a uložení smyslo-

vých orgán postranní áry i o topografii této.

Pokud' se method pozorovacích týká, tu vytený svrchu

cíl vyžadoval takka výhradn pozorování pi znaných zvt-

šeních, což bylo možno pouze na praeparátech ezových. Jako

fixáže pro materiál použito v první ad koncentrovaného

roztoku sublimátu, jenž se osvdil v^Hen jednak jako fixáž

sama o sob, jednak pro výbornou pístupnost praeparátu

všemožným barvivm. Chromsublimat osvdil se potud, že

zárove dekalcinuje kosti. Barvení po nm je mén snadné,

i po odstranní chromové kyseliny. Výborná jinak fixáž, teku-

tina Flemmingova, neosvdila se tak, jak by se v jinj^ch pí-
padech dalo oekávati. Osmiová kyselina totiž nepronikla dosti

do objektu. Mimo to vznikly po této fixáži ve smyslových

bukách zvláštní útvary, myslím rozhodn artefakty, jež po

žádné jiné fixáži se mi neobjevily. A konen materiál bez tak

dosti tvrdý stal se ješt tvrdším a barvení bylo dosti nesnad-

né. K specielním úelm použito jako fixáže ammoniak-alko-
holu na methodu Cajalovu a fixáže dvojchrom.an draselnatý

s osmiovou kyselinou pro methodu (lolgiho. Chromová kyse-

Hna sama pro své pomalé pronikání pro jemné detaily se jako

fixáž nehodí. Za to je výborným prostedkem zvlášt u vtších
objekt, jedná-li se nám o to, aby kanály posiratmí áry a jich

wústní vystoupila zeteln oku pozorovatelovu. Po fixáži

následovalo odvodnní alkoholem a zalévání do parafinu, ježto
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se jednalo o poízení sériových praeparát. Lebení kostra

ukázala se dosti resistentní, tak že bylo nutno sáhnouti k pro-

stedkm tvrdost materiálu mírnícím. Chceme-li se vy-

hnouti, pokud možno zbytenému psobení mnohých reagencií,

jež jak samy o sob, tak svým pronikáním do materiálu mohou
zaviniti leckdy destrukci nejjemnjších detaill, tu po nále-

žitém odvodnní stoupajícím alkoholem použijeme zalévání

pes cedrový olej a carboneum tetrachloratum do mkího pa-

raffinu. Materiál je pak mén kehký, než pi zalévání pes
xylol, a možno dosti pkn poíditi ezy 5 m silné, jakých pou-

žito nejvíce. Ale i dekalcinaních prostedk, jako kyseliny

solné nebo dusiné, použito se slušným výsledkem.

Z method barvících s dobrým výsledkem použito Ehr-

LicHovA haematoxylinu zvlášt pro orientaní preparáty.

Nejlepším barvivem, jež k našemu úkolu nejlépe se hodí, je

haematoxylin Heidenhainv. Dále sluší jmenovati brasilin

a barviva dehtová. Methylenová mod, zvlášt polychromní

Unnova, jíž použito k objasnní innervace, byla zárove vý-

borným barvivem jaderným i plasmatickým. S podobným vý-

sledlvem potkáváme se u Apathyho methody zlatící. Kone-
n na innervaci použito druhé methody Cajalovy a urychle-

né methody Golgiho,

Eozložíme-li hlavu úhoe v sérii pín^x-h ez, tu pozo-

rujeme v rzných koninách hlavy více mén hluboko pod pe-

riferií vedle ostatních orgán zvláštní okrouhlé kanálky; na

uritých místech chovají v sob smyslové orgány v podob
vtších nebo menších polšták, složených jednak z protáh-

lých cylindrických a kratších, ale i širších, hruškovitých bu-

nk. Charakteristickým vzhledem úhoí hlavy, jehož píi-
nou je penívání delší dolní elisti pes horní, podmínno
jest, že na pín ezané sérii najdeme nejprve ezy dolní e-

listi (obr. 1.—4.). Mají oválný obrys, na stran svrchní (po-

kraování dna dutiny ústní na venek) sploštlý. Již asi 0-06

wm od poátku elisti jeví se po každé stran horní obrys vy-

krojen malými záezy, jež na dalších ezech se stávají hlub-

šími, pronikají pod pokožkou a uzavírají se ve zvláštní ka-

nálky; ty sestupují do vnitra elisti a pikládají se stranou

a ze spodu k poátku viscerální kostry (obr. 3.). Již ale ped
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tímto pipojením ke kosti (obr. 2.) možno pozorovati podob-

né vchlípení se dvou kanálk na spodním obrysu elisti, jež

rovnž vnikají jDod pokožku do vnitra. Brzy na to objeví se

v prvních dvou kanálcích zvláštní polštáky epithelové, smy-

slové to orgány postranní áry, a pímo nad nimi se ke ka-

nálkm horním pipojují dolní dva, jež se takto jeví jako vy-

úsovací vtévky horních kanálk. — Na bezprostedn ná-

sledujících ezech zasažena jest již horní elist, ve které rov-

nž velice záhy se po stranách nahoe vchlípí dva kanálky

(obr. 5.) . V prbhu celé série opakují se v kanálku dolní e-
listi zmínné smyslové orgány a podobn k nim píslušná vy-

ústní kanálku delšími i kratšími vtévkami. Kanálek dále

sbíhá napraeoperculum, mastoideum, tvoe pi tom
zvláštní lakuny (obr. 21., v právo dole) — o emž pozdji pi
topografii postranní áry— a nad sluchovým aparátem pi-
pojuje se ku kanálku jinému, o nmž dále. Kanálky horní e-
listi se zatím znan sbližují, rovnž se pikládajíce ke ko-

stem lebením; jsou v nich velké smyslové orgány (obr. 6.).

Nad pedním okrajem nozdry se vchlipuje po každé stran
nový široký kanálek, na ezech zejm jsa zasažen skoro pa-

ralleln k svému prbhu, jak tomu svdí velikost delšího

prmru; pes to však jsou oba tyto kanálky velmi znaného
lumina (obr. 7.) . Pvodní dva kanálky, ležící na e t h m o i d u,

chystají se stálým sbližováním k splynutí i se smyslovými
orgány a rovnž patrno je budoucí blízké pipojení obou ši-

rokých horních kanálk (obr. 8.)

.

Výsledkem splynutí je široká komrka ethmoi-
dální (obr. 9.), nacházející se práv v konin stední ásti

nozdry a chovající na svém dn zadní okraje obou zmínných
smyslových orgán. Nad zadním okrajem nozdry se od po-

stranních roh komrky opt odštpí ony široké horní kanál-

ky a pokraují samostatn dále. V slep konící komrce se

vytvoí nové dva pohárky, které vystýlají její zakonení, za-

chovávajíce stále párovitost (obr. 10.). Obraz 11. ukazuje nej-

zazší konec komrky, kde již zasažen pouze silný nerv, pro-

cházející kostí a jdoucí k smyslovým orgánm. Nahoe po

stranách jdou vlastní kanálky, pod nimi nachází se poátek
dutiny ichové. Vedle toho pozorujeme na témž obrázku

v právo nahoe, tsn vedle kanálku nové vchlípení a na
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dalších ezech je podobn vchlípeiií na horním okraji záhybu, ,

vytvoeného pyskovitým okrajem dutiny ústní. Tyto oba ka-
[

nálky (obr. 12.) brzy na to splynou a v horním konci splynutí i

se objevuje smyslový orgán.

Hned na to se oba kanálky opt odlouí, horní se smy-

slovým orgánem slep koní a dolní pokrauje samostatn

dále. Odtud probíhá dále na pedu hlavy celkem šest kanálk:

dva, popsané již, v dolní elisti — kanálky praeoperculo-
m a n d i b u 1 á r n í ; dva nad horním okrajem dutiny ústní -^

kanálky suborbitální a dva v horní konin hlavy -^

kanálky supraorbitální (obr. 13.) . Ve všech se opakují (

smyslové orgány po rzných intervallech a obyejné k nim

píslušné vyústní kanálku bu vtévkou jemu lipln podob-

nou, nebo krátkým splynutím kanálku s pokožkou a otevením
j

se na venek. Lumen kanálku je normáln skoro kruhovité, ale

podléhá mnohdy tlaku orgán a mní svj tvar (obr. 14. a 15.).

K nejhoejším kanálkm (supraorbitálním) nad okem se pi-

jiojuje zvláštní podkožní lakuna (obr. 17., a pi vtším zvtše-

ní 25. a, b, c), jež se pak dále zase odštpí. Také lze pozoro-

vati, že tyto kanálky se rovnž jako ve spodní elisti pipojují

k lebením kostem a probíhají po nich. S ubývajícím zadním i

okrajem oka rozšiují se kanálky pod ním probíhající (obr. 18)

a za splývání s podobnými podkožními lakunami, jako se dlo
nad okem, spojují se dva a dva kanálky po každé stran t je^

den (obr. 19., a pi vtším zvtšení 26., a, b, c,). Podrobnji

o tchto zjevech pojednáme rovnž pi topografii postranní

áry; zde uvádíme toliko nejnutnjší pro orientaci tenáovu.
Za popsaným spojením horního a dolního kanálku neuráiuí

ásti hlavy probíhají po ní pouze 4 kanálky, ony dolní elisti

a tyto dva za okem — kanálky infraorbitální (obr. 20 a

21.). Ale i ty se nad sluchovým apparátem spojí zpsobem
stejným, jako se dalo u kanálk supra- a suborbitálního a dále

probíhají pouze dva kanálky (obr. 22. a 23.) , vlastní 1 a t e r á 1-

n í kanálky, jež probíhají již tsn pod pokožkou a dorsáln

krátce za koenem prsních ploutviek vyúsují na venekv

Kdežto u dosplého úhoe odtud pokrauje na tle asi v mí-

stech, kde se stýká svalovina dorsální a ventrální, kanálek
postianní áry, u monté najdeme v tchto místech pouze ml^
kou širokou rýhu, jak patrno na píných ezech tlem a to
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zvlášt v koninách ponkud vzdálenjších od hlavy, kde ne-

psobí' již tak na tvar tla orgány; píný ez jeví se tu jakoby

s obou stran ponkud zaškrcen. To, co se nám pi pohledu na

rybu jeví jako »postanní ára«, to jest pouhá linie, v níž sea-

zeny jsOu pkn vtvené chromatofory. Význanost linie této

podmínna je dvma okolnostmi. Chromatofory jsou totiž na

septech svalových nejhustší, iníce je tak markantními. Sva-

lová septa dorsální jsou uložena tak, že smují ku pedu, a to

koncem horním, bližším hbetu. Septa pak ventrální smují
opan opt dolním ventrálním koncem ku pedu. Tvoí tedy

vždy jedno dorsální a jedno ventrální septum tupý úhel, otví-

rající se ku pedu; vrcholy tchto úhl leží na zmínné svrchu

linii, tak že již tím ára tato vyniká. Ale i mimo to jsou sea-

zeny v linii tuto pigmentové buky hustji, áru skuten tvo-

íce. V ní pak jsou umístny smyslové pohárky. Než pohárky

tyto nejsou uzaveny v žádném kanálku, nýbrž leží voln na

povrchu tlním, v pokožce. Je to nco podobného tomu, co

popsal F. E. ScHULTZE (12) u Gobia. Kdežto však se tu jedná

o zjev trvalý, u úhoe je vyskytování se volných pohárk v
tchto místech pouze pechodním stadiem. Pohárky jsou, ím
dále od hlavy, tím menší — ovšem sluší podotknouti, že rozdíl

velikosti je dosti nepatrný.

Jak svrchu uvedeno, hlavní ást postranní áry u mla-

dých úho, podobn jako u všech ryb, nachází se na hlav
a dochází zde znané differenciace. Smyslové orgány tu totiž

oproti vnjším pohárkm znan vzrstají a zdokonalují se

ve své organisaci, pizpsobujíce se patrn jemnjším a do-

jisté míry rznjším podráždním. Ruku v ruce s tímto faktem

jde jednak zabezpeení tchto jemných orgán ped poško-

zením, jemuž by na povrchu byly vystaveny, a ped píliš

silnými podráždními, jednak též úprava umožující pozm-
nné pijímání popudu. Smyslové orgány postranní áry stá-

vají se na hlav nápadn podobnými apparátu sluchovému,

tak že není divu, že Mayser (Beard (5)) prohlásil smyslové

orgány postranní áry za akcessorický sluchový orgán. A po-

dobn Beard (4) sám, nevda ješt o tomto názoru Mayserovu
vyslovil názor, že sluchový orgán je pizpsobeným »segmen-

talním smyslovým orgánem «, prav, že »the auditory organ

of Vertebrates is fundamentally a specialized portion of the
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systém of sense organs of the lateral line«. Pro správnost

a úplnost sluší podotknouti, že u obou tchto autor vedla

k této myšlénce hlavn innervace obojích orgán.
Zabezpeení, o nmž výše byla zmínka, realisováno je

ponoením celého smyslového apparátu do onch známých
»Schleimkanále«, zajímavých kanálk, jež byly nejstaršími

autory popisovány jako kanálky vyluující sliz a teprve Ley-i

dig svými známými objevy dokázal smyslovou funkci kanál-

kových orgán a tím celého apparátu. Že nejsou kanálky zje-

vem prvotným, nýbrž sekundérním, poznal již F. E. Schultze

(12). Popisuje u mladých platýz jednak volné vnjší po-

hárky, jednak ukrývání jich do tvoících se kanálk. Líí,

jak se nad pohárky pokožka s obou stran »lippenartig« pe-i

chlipuje; okraje obou pechlípenin se sblíží a splynou. Utvoí
se tak jakási stíška nad pohárkem, jež po obou stranách pone-

chává k nmu pístup. Tak dje se nade všemi pohárky a stíš-

ky tyto, zachovávajíce osu budoucího kanálku, rozšiují se na

ob strany, až splynou; nechávají pak pouze na míst, kde

splynuly, otvrek. Zcela podobn líí tento pochod Allis (1)

u Amia; popisuje tvoení »nedokonalých kanálk« — short

canals— chovajících po jednom pohárku, což odpovídá zmín-
ným Schultzeho splynulým pechlípeninám pokožky, dále jak

se stávají souvislými a ponechávají povrchové otvrky vždy

mezi dvma orgány podél celé linie. Otvrky tyto, jež umož-

ují direktní kommunikaci zevnjška s vnitrem kanálku, ležíce

v samé pokožce, nazývá »primary pores«. Mohou vytrvati až

do dosplosti, nebo se dále dichotomicky dlí, dávajíce tak vznik

vt\^ení kanálku postranní áry. U monté mžeme pozorovati

pouze postup budoucího tvoení se vlastního kanálku laterál-

ního, jenž se tu teprve i s orgány zakládá. Za hlavou vidíme

vyústní kanálku a ped koncem jeho nkolik onch »primary

pores«; v základ se tu jedná o postup, respektive stadium

ponkud odchylné, než jaké popisují Schultze a Allis. Ne-

najdeme tu obyejn pechlipování se pokožky nad volnými

pohárky, následujícími za ukonením kanálku, jak bychom
ekali. F. E. Schultze (12) popisuje u Platesa nebo Leuciscus

pi postupu smrem od ocasu k hlav stadia ím dále, tím do-

konaleji vytvoeného kanálku. Toho nenacházíme u monté.

Pohárky tu jsou u menších individuí na pedu tla úpln na



o smysl, ústrojích v postranní soustav mladých úho (monté). 9

povrchu, pouze tvoí nepatrnou jamku. Upomínají tak znan
na pohárky, jež popsal Allis na hlav a tle mladých rvb

(Amia) jako »pit organs«, jamkové pohárky. Pouze u vtších
individuí najdeme první stopy budoucího pechlípení pokožky.

Kraje rozestouplé epidermis tu znanji vystupují a zvtšují

tak hloubku i šíku jamky nad pohárkem, naznaujíce budou-

cí uzavení pokožky nad ním.

System postranní áry u úhoe nevyvíjí se tedy sou-

asn celý, nýbrž ve dvou až tech etapách: V larválním sta-

diu se vytvoí orgány a kanálky postranní áry na hlav, jež

jsou u monté již znan vyvinuty (a ne úpln!). S nimi, nebo

spíše brzy po nich vytvoí se vnjší pohárky na tle. A teprve

pak se zakládá laterální kanálek. Ale tato poslední etapa ne-

následuje patrn hned po pedchozí, ježto spatujeme doko-

nale vytvoený kanálek na hlav, kdežto kanálek tlní vbec
ješt není založen, nanejvýše pouze naznaen.

Popíšeme tu ponkud šíe tvoení se vyústní kanálku,

jak se detailn jeví na sériových preparátech, ježto má zna-
nou dležitost k porozumní skladby stn, tvoících celý ka-

nálek. Prohlížíme-li píné ezy tlem úhoíka v konin ped
prvním — smrem od hlavy k tlu — pohárkem, tu najdeme
v místech, kde se stýká dorsální a ventrální muskulatura ve

škáe následující obraz: Škára se na dvou místech dosti blíz-

ko u sebe zdvihá ve dva výstupky, jež smují k povrchu po-

kožky. Tsn na tuto partii škáry, mezi oba výstupky, pi-
kládá se lamellka ze dvou až tí vrstev bunk, jež vykazují

hustší obsah a intensivnji se barví, než ostatní pokožkové

buky (obr. 28. a). Na dalších ezech — sledujeme ezy od

tla k hlav — vidíme, jak zmínné výstupky škáry dosahují

stále výše. Zárove se lamella z bunk piléhajících ke škáe
podkovovit ohýbá a roste do šíky.

Pokožkové elementy, uzavené mezi rameny podkovy se

rozestupují, tak že vzniká záez do pokožky, odpovídající bu-

doucímu luminu kanálku. Pouze nejvrchnjší vrstva pokožky,

sestávající z plochých, dlaždicovitých bunk, zcela zeteln
sbíhá do vnitra záezu; pikládá ke dnu jeho a stnám, jež po

dokonalém rozestoupení a zatlaení bunk pokožkových tvoí

jmenovaná podkova (obr. 28. b) . Také tato podléhá zmnám.
Jest pvodn ješt v zetelné souvislosti se spodními vrstvami
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pokožkových bunk. Pak ale vidíme, jak se v jejich spodních

vrstvách proplétají hojné škárové fibrilly, pomalu ji též ze-

telné ohraniujíce. Buky uvnit nabývají tež jiného vzhle-

du. Pedevším je jich mén. Dále se i jinak chovají k barvi-í

vm. Kdežto pokožkové buky na píklad, nebo buky leží(jí|

ve vrstv nad touto podkovou, barví se svtlou zelení pkným*
zeleným tonem, buky uvnit podkovy barví se tonem ponn
kud nažloutlým, skoro upomínajícím na barvu škárových fi-j

brill, nebo chrupavitých a kostních element, jež dále kaná4

lek obalují, jak o tom bude pozdji e. Nad takto differencó-l

vanou podkovou, nabývající stále více charakteru mesoder-

málního tím, že získávají v ní pevahu škárové elementy, zbý-

vá vrstva bunk zbylá z pvodní oné lamelly, již jsme popsali

naíi .prvními stopami ve škáe po tvoení se kanálku. Tato

vrstva jediná udržuje stále ješt spojení s pokožkou. Zatími

ztrácíme zetelnou souvislost v popsané vrstvice dlaždicovi-

tých bunk pokožkových, jež sbíhají na dno záezu a vystýlají

je. V místech totiž, kde asi koní podkova svými zaokrouhle-j

nými konci, není pesn patrno, souvisí-li vrstvika tato Ještd

s nejvyšší vrstvou pokožky; spíše se zdá, že ne. Je to však jiži

v místech, kde záez pro budoucí kanálek dosáhl skoro dna po-

kožky; je dole dosti široký, nahoe však poíná se ponkud
zužovati a zeteln vidíme, jak se konce podkovy sbližují, na-

znaujíce budoucí uzavení kanálku (obr. 28. c) . Také tu na-

cházíme první stopy chrupavitých obal, jež dokonale vytvo-

ený kanálek se všech stran uzavírají. V partii škáry, nachá-

zející se pod tvoícím se kanálkem, objevují se malé lamellky

chrupavité, jež jsou výbžky souvislé chrupavité nebo zkost-

natlé souvislé šupiny, jakou dále nacházíme. Zatím sbližují

se okraje záezu tak dalece, až splynou; toto splynutí pozoru-

jeme na dvou bezprostedn za sebou následujících ezech a

to dosti tenkých (5 fi). Nejedná se tu tedy o splynutí pozvol-

né, nýbrž náhlé; patrn tu rovnobžné pvodn okraje se

k sob obloukovit pikloní a splynou. Tomu nasvduje ko-

nen i vzezení »primárních por«, jež mají vzhled kruho-

vitý, nebo mírn protáhlý ve smru osy kanálku. Ostatn celý

postup vchlípení se kanálku, jak jsme jej pozorovali od prv-

ních stop, onch výstupk ve škáe, až k úplnému uzavení

kanálku, k nmuž jsme v popisu práv dospli, odehrává se
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na znan krátké distanci. Tak na p. na oné sérii, dle níž po-

psán vylíený postup, dá se tento sledovati celkem na 10 e-
zech 5 /.i silných, tedy na distanci asi 0-05 mm. Z toho plyne,

že vyústní kanálku na povrch dje se tu dosti náhle. Celkem
pak odpovídají rozmry jeho rozmrm primárního póru, jenž

má rovnž délku asi 0-05 mm, spíše o nco menší. Výše jsme
však poítali též nkteré ezy, asi dva, kde nebylo ješt žád-

ného vchlípení nebo záezu v pokožce.

Po uzavení (obr. 28. d) kanálku obejme jej škára se

všech stran tím zpsobem, že v místech, kde se dotknou kon-

ce podkovy, vlákna škárová se rozvtví. Mohutnjší svazek

jejich utvoí pod ztenenou pokožkou, v jejímž záezu na spo-

du kanálek probíhá, vrstvu úpln podobnou vrstv škárové

pod ostatní pokožkou. Tato vrstva také jiného významu nemá,

než vytvoiti pokraování škáry pod pokožku. Vrstvika ob-

jímající se spodu kanálek stává se stále idší, mén souvislou;

za to jsou v ní elementy chrupavité stále mohutnjší. Dokud
tyto tvoí pouze vrstvu pod kanálkem, nezasahujíce znanji

svými okraji nad nj, nýbrž nanejvýše se ohýbají a naznaují

budoucí obejmutí jeho, tu nacházíme ješt mezi nov utvoe-

nou vrstvou škáry nad kanálkem a mezi tímto vrstvu podob-

ných bunk, z jakých byla utvoena ona výše popsaná podko-

va pi základu kanálku. Zejm jeví charakter vazivových

bunk, sloužících tu za závs kanálku. Jsme již tedy v mí-

stech, kde dle popisu Bodensteinova (6), kanálek probíhá u-

zaven v cutis.

V dalším prbhu se okraje chrupavité lamellky zahý-

bají kolem kanálku, postupují výše a obejmou jej docela. Ka-
nálek po pípad pak vstupuje pod vlastní škáru a probíhá tu

na povrchu svaloviny ve vazivové vrstv (tla subcutanea).

Jindy dokonce prostupuje až ke kostem lebením a probíhá po

nich, o emž podrobnji pojednáno bude pozdji.

Jak již uvedeno, v základních rysech zúastní se na tvo-

ení kanálku dv vrstvy tlní, ektoderm a mesoderm. Tato du-

plicita stn je známa (Heilig (9)). Pokud Allis (3) popisu-

je tvoení kanálku, tu rozeznává dvojí typ: plagiostomový a

teleostový. Plagiostomovým zpsobem rozumí tvoení kanál-

ku »dehiscencí nebo deliquescencí v centrální ásti solidního
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provazce bunk, formovaného involucí pouze hlubších vrsté-s-

ektodermu«. Pro Teleostei platí dle nj druhý zpsob, kd(j

»kanál je výsledkem mnohem vtší involuce, která zahrnuje

celý ektoderm a uzavírá v sob spolu ektodermální koninuj

která dává pvod plagiostomickému kanálu«. Pokud možnc

srovnati tvoení se kanálku úhoe dle popsaných detail s ná\

zorem Allisovým, vidíme, že se tu jedná skuten o teleostovjj

zpsob tvoení kanálku, nebo na vchlípení jeho se zúcíistíj

ní celý ektoderm. Není tu ale žádné »dehiscence nebo deliquesl

cence v solidním provazci bunk«, jako u plagiostomového kaf

nálku; pokud bylo možno zjistiti na mých preparátech, jal?

výše uvedeno, zúastní se jednak asi nejvrchnjší vrstva pO'

kožková a pak nepopirateln nejspodnjší vrstva na tvoení

vlastního epitheliálního kanálku, kdežto ostatní vrstvy se ro

zestoupí patrn pod vlivem tlaku tvoící se škárové podkovy

základu budoucího kostního obalu.

Laterální kanálek je u monté ješt dosti nepatrného lu

mina a tak pi sledování jednotlivých ástí jeho ušly nám
leckteré detaily, jež zetelný jsou na dobe, ano mohutn vy-

vinutých kanálcích na pedu hlavy. Tedy za úelem pesnéhd

vytení souástí uvedeme ješt struný popis nkterého z do-l

be vyvinutých kanálk (obr. 29.).

Nejzevnjší vrstvu tvoí kostní, i zde spíše ješt chru

pavité obaly. Na píném ezu jeví se jako nkolik lamelleki

dv, ti i tyi; jejich tlouštka obnáší asi 3—7 /<, délka pi-i

bližn 8—lOkráte vtší. Konce jejich jsou zaoblené. Lamelly

tyto se obloukovit ohýbají, naznaujíce tak souvislost kru-

hu, jejž tvoí. Na nkolika sousedních ezech pozorujeme, že

poloha míst, kde lamelly koní, se mní; vidíme je opt splý-

vati a na místech díve solidních vystupují nová perušení.

Jedná se tu o zjev, který popsal již Bodenstein (6) : kanálek

jest obalen kostní i chrupavitou šupinou, respektive šupi-

nami vyvinujícími se pod smyslovým pohárkem. Ku krajm
se ponkud ztenují; vyškytají se v nich etné perforace,

z nichž jednu shledává Bodenstein (6) typickou, tu, kterou

prostupuje vtévka nervová pro pohárek. Jak okraje šupin

samých, tak i jich perforací jsou mírn otupené, zakulacené,

nikdy ostré, což bylo vidti na píném ezu. Tyto šupiny se

okraji svými stáejí, až se jimi nad pohárkem sblíží; ale ne^
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splynou úpln, tvoíce tak štrbinovité otvory. S obou stran,

do lumina kanálku i zevn, je každá šupina pokryta tenkou

vrstvou vazivových bunk; ob tyto vrstvy otvrky v šupin
kommunikují a vyvinuty jsou zvlášt dobe v místech, kde

se sbližují okraje šupiny. Zde se spojují vazivové buky obou

vrstev v silnjší pruhy, dobe upevnné na zmohutnvších
v okolí jejich vazivových vrstvách; štrbinovitými otvory

mezi sblíženými okraji šupiny souvisejí oba pruhy silnjšími

sloupci bunk a tvoí závs pro vlastní epithelovou trubici ka-

nálku postranní áry. Za sebou následující šupiny souvisejí

svými vazivovými obaly a tvoí tak souvislou pochvu pro tru-

bici smyslového epithelu. Tato trubice, vlastní kanálek smy-

slový, probíhá upevnna na popsaném závsu, jdoucím ve

štrbinách mezi sblíženými okraji šupin. Pokud jsem našel

v literatue, líívá se jako kanálek složený z jemného epithelu,

tvoený jednou i více vrstvami kubických bunk; tak Boden-
STEiN (6) má za to, že pi koncích, i vyústních kanálku, kde

je více vystaven rzným podráždním, je stna epitheliální

silnjší, než na místech více chránných, vzdálenjších. Z ji-

ných vlastností smyslového epithelu uvádí na p. Heilig (9),

že vedle zejmé souvislosti s pokožkou má s touto spolený vý-

skyt element žlaznatých, zvlášt pi vyústní, kdežto ím
dále stávají se tyto idšími. Také tu konstatuje naprostý ne-

dostatek pigmentových bunk, jediného elementu pokožkové-

ho, který v epithelu smyslovém úpln schází. Není niím
zvláštním, že chromatofory, jež jsou mesodermálního pvodu,
tvoíce se ve škáe — což ostatn Heilig hned na to také u-

vádí — scházejí v epithelu ist ektodermálního pvodu.
Ve zeteln vyvinutém kanálku je patrná d v o u-

vrstevnost jeho stn. Na ezu kanálkem je nám v prvé

ad nápadným ostré ohraniení lumina jeho, psobené zetel-

n patrnou membránou limitans, již vyluuje vrstva pevn
souvislých kubických bunk. Kdežto jsou tyto na stran di-

stální vzhledem k luminu kanálku nepatrn zúžené a na hra-

nách zakulacené, dále pak jsou seazeny kol kruhovitého nebo

oválného lumina kanálku, tak že mírn divergují, na stran

proximální souvisejí jednak ostrými výbžky, jednak zmín-
nou již membránou limitans, již vyluují. Souvislost bunk
tchto je velice pevná a ony samy mají hustý obsah plasma-
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tický, jenž se plasmatiekými barvami intensivn barví. Roz-

mry: délka 6 ,«, výška 5— 6 ,«. Chovají velké oválné jádro,

mající v delším prmru 5 (x) v nm je vždy zetelný intensiv^

n' se^barvící nucleolus; obsah jádra, jež je ohranieno jasné

zetelnou blanou, je zrnitý a nevykazuje jinak zvláštností,

Vrstva tato nabývá zvlášt mohutnosti a zetelnosti bií-

že vyústní kanálku. Ji objímá druhá vrstva bunk, astc

v tak tsné souvislosti, že ji lze tžko odlišiti od výše jmeno-

vané vrstvy; je to jednak na místech dobe chránných, kde

vbec jsou buky menších,rozmr a vrstvy tenší, jednak co

možná nejdále od pohárk smyslových. Než v širokých ka-

nálcích je vždy patrnou. Sestává z jemných, vetenovit utvá-

ených bunk, jež mají pomrn dosti málo plasmy, zrnité;

v ní je velké oválné jádro, svým vzezením úpln upomínající

na jádra bunk díve popsané vrstvy. Vetenovité buky svý-

mi výbžky se stýkají a tvoí tak (na prezu) etz objíma-

jící vnitní kruh bunk. V místech, kde se nachází v^^še po-

psaný vazivový závs, ob vrstvy se tsn k sob pikládají a

upínají se k nmu. Tím realisováno upevnní epithelového ka-

nálku. Na preparátech fixovaných nejrznjšími methodami

nezaujímá snad nikdy epithelový kanálek celého lumina kost-

ní pochvy. Vždy se ponkud, teba jen nepatrn, smrští a od-

dálí se od pevného podkladu; vzniká tu pak prostor, jak vi-

díme pod pohárkem na obrázku 29. Prostor tento je hlavn
pi stnách, tedy dnu kanálku smyslového a stene kostní po-

chvy, vyplnn zvláštním vazivovým pletivem, jež na p. již

Carrire (8) popisuje jako pružný podklad pro smyslový ka-

nálek a jmenovit pohárek. Vazivo toto pozstává z bunk
chovajících málo plasmy, se zetelnými, asto a dosti velikými

jádry, jež plasma jen tenkou vrstvikou obaluje; vybíhá v et-

né niovité výbžky, jimiž jednotlivé buky splývají a tvoí

tak pletivo s velkými lakunami; za živa vypluje prostor mezi'

kanálkem epithelovým a kostním úpln, jak ostatn se nám
podaí nkdy vidti na preparátu. Na kostním kanálku upíná

se k vrstv vazivových bunk, jež k stn jeho tsn piléhají.

Od kanálku epithelového oddleno jest jenmou membránou
basilaris, jež je zvlášt pod pohárkem smyslovým patrná,

jsouc asi vyloueninou smyslového epithelu. — Konen vi-

díme zvlášt v sousedství pohárku probíhati na dn kanálkili
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kostuíko v lakunovitém pletivu šVazeek nervových vláken,

opatených deovou pochvou; nerv vstupuje do káiiál-

ku otvrkem v šupin kostní, popsaným jako typicky" pro

vstup nervu od BODENSTEINA (6).
:,•;

Pokud se týká ohsahu kanálku, tedy nachází se dle popi-

su v luminu jeho zvláštní rozsolovitá hmota. Na prei^arátech

najdeme nanejv5\še velmi sporé zbytky pi stnách kanálku,

nasvdující, že snad tu hj\a njaká velice ídká vyloueiiina.

Tekutina v kanálcích je jist asi velmi ídká, svou koiieentrací

nepatrn odlišná od vody; jinak bychom si nesnadno vysvtlili

pítomnost nejrznjších druh Diatomaceí, jež mžeme
v kanálku nkdy dosti hojn najíti.

Vnitní smyslové pohárky.

Po tomto, ]3onkud podrobnjším popisu skladby kanál-

ku mžeme konen pistoupiti k popisu vlastního smyslové-

ho orgánu jDostranní áry, pohárku smyslového, jak se jeví ve

I svém plném rozvoji v kanálcích na hlav. (Obr. 30. ) Podstatn
se neliší vbec od vnjších pohárk na tle, nebo skládá se

; rovnž ze dvou hlavních element: smyslových bunk a pod-

prných. Než zmnožením tchto nabývá docela jiné podoby,

tak že zachovávajíce název »pohárek«, jenž výborn piléhá

pro tak nazývané volné smyslové orgány na tle, iníme tak

pouze z ohledu na homologii obou orgán. Další differenci-

;
ace doznává pohárek tím, že buky jeho vzrstajíce zetelnji

V5'^kazují stavbu složitjší, než v pohárcích volných; tím ne-

chceme íci, že detail, jež dále uvedeme, buky tchto pohár-

k postrádají, nýbrž jsou pouze pro menší rozmry jich mén
patrný. A konen na vnitních pohárcích jsou mohutn vy-

vinuté útvary, jichž nenacházíme — aspo v takové podob —
\
u pohárk vnjších. Jsou to smyslové brvy a »cu2)ulú fermi-

nalis«, útvar to významem svým homologický s otolithem.

. Práv tyto dv složky vnitních pohárk to jsou, jež nejvíce

: upomínají na sluchové orgány ryb a jež zavdaly píinu již

'F. E. ScHULTZEMu (12), Že je pokládal za orgány píbuzné;

jiní, na p. Bodenstein (6), mluvili tu o akcessorickém' slu-

chovém aparátu; kanen chopili se myšlénky srovnávací

anatomie a embryologie a jmenujeme tu z etných badatel
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Bearda (4) a WiLSONA (16), již homologii, ba i spolený

vznik obou orgán dokázali. i

Vnitní smyslový pohárek na podélném ezu (dle osy ka-

nálku, obr. 31.), jeví se jako stluštnina epithelu, vykazující

na okrajích mírný svah; tento pechází v horní plochu, jež je

bu rovnou, nebo mírn konkávní. Na spodní stran je po-

hárek v oblouku vydutý. Tvar pohárku, jak jej vidíme na pr-
ezu píném (obr. 30.), je znan odchylný od tvaru prezu
podélného. Kdežto zde vidíme tvar pipomínající vzhled pol-

štáku, na píném ezu jeví se pohárek znan stoen, zahnut,

zachovávaje svou horní (do kanálku smující) hranicí okrouh-

lé lumen kanálku. Od kraj ku stedu pohárku znan pi-

bývá na tlouštce, což je v souvislosti s pibývající velikostí

jeho složek. Lumen vlastního smyslového kanálku a vnjší ob-

rys pohárku spolu s horní, nedifferencovanou ástí epithelo-

vé trubice tvoí dva kruhy nesoustedné, z nichž menší —
lumen kanálku — jsa vepsán do vtšího, pibližuje se obvo-

dem svým k závsu kanálku. Vzniká tak srpovité mezikruží,

jehož nejširší ást zaujímá srpovit zahnutý pohárek ak jeho

rohm se pipojuje ostatní smyslový epithel, uzavíraje tak

celý epithelový kruh, jak se na prezu jeví. Hranice orgánu

samého zaujímá asi polovinu obvodu píného prezu kanál-

ku, v nmž se pohárek nachází, vždy na stran obrácené do

vnitra tla, tedy na dn. Celkový obvod tohoto smyslového

polštáku, jak by se jevil v prmtu, je tvaru ellipsy protáhlé

ve smru osy kanálku. Její tvar nejlépe vysvitne udáním dél-

ky osy podélné a píné pohárku: U pohárku nacházejícího

se v infraorbitálním kanálku pod ichovým aparátem, je delší

osa rovna asi O-] 5 nim, kratší píná 01 nun; jsou tedy v po-

mru 2 : 3, což dává ellipsu již dosti protáhlou. Kolem tchto

ísel pohybují se rozmry všech pohárk, pouze na konci ka-

nálku laterálního ul)ývá na rozmrech; pomr os však zstává

všude pibližn stejným.

Jak již eeno, skládají pohárek dvoje buky: podpr-

né a smyslové. Oboje jsou pvodu stejného, vznikajíce ze stej-

ných pvodn liunk smyslového epithelu. Pechod epithelu

v pohárek je dosti zajímavým a pivádí nás do nesnází, niá-

me-Ii pvod pohárku vysvtliti. Okraje pohárku zaujímají

buky vlastn tetího druhu. Jsou to totiž protáhlé buky, jež



o smysl, ústrojích v postranní soustav mladých úho (monté). 17

se teprve budou differencovati buto v element podprný
nebo smyslový. Na ezu pohárkem vidíme nkdy asi násle-

dující:

Kubické buky smyslového epithelu se na samém okra-

ji pohárku znan prodlužují. Silná membrána limitans tu ú-

pln kryje poslední buku znan protáhlou v ostrou dlouhou

špiku. Jádro se nachází v silnjším konci. Tento konec bu-
ky pak odstává od membrány a do vzniklé mezery vsunuje se

svým podobným výbžkem následující, mén protáhlá buka.
Je zde vidti, jak se z indifferentního epithelu buky pohárku

tvoí pouhým protažením ve smru epithelu. A dále tím, že

buky se svým silnjším koncem stále více odklánjí od p-
vodního smru, jsouce vytlaovány z nj jinými bukami, jež

vrstají mezi n a nad nimi ležící membránu limitans, dostá-

vají více a více polohu bunk pohárku, tedy celkem kolmou

k prbhu epithelu smyslového. Nkolik tchto bunk, leží-

cích na okraji pohárku, svými výbžky pevn se k sob pi-
kládá a jsou nad to pevn poutány zmínnou membránou li-

mitans. Tato sbíhá i dále nad pohárek a o jejím osudu dozví-

me se pozdji. — Jindy však buky pi samém okraji pohár-

ku, hraniící pímo na kubický epithel, mají vzezení podob-

né hruštikovitým bukám, jež s podkladem jen velmi tenkým
výbžkem souvisejí, a poloha jejich je hned kolmá, a tsn ve-

dle nich kubick}^ epithel, nevycházeje ze své polohy, koní onou

zašpiatlou protáhlou bukou. Je tu tedy pechod velmi

náhlý. A tato okolnost v souvislosti s následujícími pivádí
nás na jinou myšlenku. Jak jsme již ekli, epithelový kaná-

lek tvoí dv soustedné vrstvy bunk. Vnjší vrstva z jem-

ných, vetenovitých bunk, je velice zetelnou nad stnou ka-

nálku protilehlou pohárku smyslolyému. Sledujeme-li její

prbh, tu v místech, kde se dje práv popsaný náhlý pe-
chod kubického epithelu v buky pohárku, tato druhá vrstva

vkládá se do prostrku vzniklého mezi poslední šikmou a

protáhlou bukou kubického epithelu a první bukou indif-

fereutní okrajové zóny pohárku. K této se buky druhé vrst-

vy asto pevn pikládají a zdá se, že tu vrstva koní. Jako
lumen kanálku bylo ohranieno membránou limitans, tak

vnjší jeho obrys oste omezuje také v literatue uvádná
membrána basilaris; mohl jsem ji na svých preparátech vždy
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zeteln zjistiti, a je ponkud tenší než limitans. Tato mem-t

brána basilaris pokrauje sama pod bukami pohárku a je-í

dine elementy bunné, jež se k ní ze spodu pikládají, piJ

náležejí onomu lakunovitému pletivu, podporujícímu pohá^

rek. Svrchu pikládají se k této membrán hned cylindrické

buky pohárku. Na preparátech najdeme rzné variace pe-

chodu epithelu kanálkového v buky pohárku. Mimodk na-

padá nám ta myšlénka, že pohárek smyslový vlastn pináleží

svým pvodem této jemné vrstv bunk objímající vnitní

trubici epithelovou. Pes to, že je pravdpodobnjší vznik poJ

hárku z vnitní trubice, pes to, že vidíme nkdy jakési výše

posané pechody, pes to máme mnohé dvody viti v prav-

dpodobnost yyslovené práv druhé eventuality vzniku po-

hárku. Pedevším, kam se podje pod pohárkem tato druhá

epithelová trubice? Dle jejího vzhledu a etných spojení s la-

kunoyitým vazivem, ekli bychom, že pod pohárkem pímo
v n pechází. Ale to nikde není možno nepopirateln zjistiti.

Naopak, vidíme velmi asto jen popsané svrchu pecházení

membrány basilaris pod pohárek a buky lakunovitého pleti-

va se objevují dále, kdežto buky této druhé vrstvy úpln mi-

zí a jejich místo na membrán bezprostedn zaujímají ele-

menty pohárku. Dále vždy mžeme na preparátech najíti

pesnou hranici, kde koní epithel kubický a zaíná pohárek

sám. Nevýhody fixaních tekutin, psobící smršování tká-

ní, jeví se tu zcela zvláštním zpsobem. Kubické buky vnit-

ní trubice epithelové se totiž více smršují, než buky pohár-

ku, ale i než buky druhé trubice ji objímající. Vzniká pak

atso v místech této hranice znaná mezera a pouze membrá-
na limitans v píznivých pípadech udržuje spojení, sbíhajíc

na okraj pohárku. Ale asto i ta se vlivem preparace trhá a

pak se jeví ez pohárkem asi takto (obr. 7.) : V obalném chru-

pavitém kanálku je vytvoen pohárek; pikládá se svými o-

kraji k vnjší obalující trubici a tvoí s ní uzavený kruh.

Na stran pohárku protilehlé nachází se polokruh bunk, jež

náležejí vnitní trubici epithelové; polokruh tento však ne-

souvisí vbec svými okraji s pohárkem a nanejvýše je v mí-

stech závsu kanálku ve spojení s vnjší vrstvou. Takovýto

obraz najdeme velice asto, zvlášt na poátku kanálk na

pedu hlavy a dá se vysvtliti rychlejším vnikáním fixáe
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etnými vyústními kanálku. Než vždy je tu nápadnou pev-

njší souvislost pohárku s bukami vnjší obalující trubice,

než s vnitní. Jsou patrn buky této trubice jiné konsisten-

ce, asi žlaznatjší. Popsali jsme tu extrémní pípad. Ale i

tehdy, když vnitní epithelová trubice pevn souvisí s okraji

pohárku, podaí se nám najíti pesnou hranici mezi nimi.

Velice pesvdiv zdá se mluviti podélný ez kanálkem nad-

oním nebo infraorbitálním v konin tsn za okem (obr.

31.). Na podéln ezané sérii hlavou zasáhneme supraorbitál-

ní kanálek práv nad okem v dosti dlouhé partii paraelln.

Nacházejí se tu blízko za sebou následující dva pohárky. Ve
smyslovém epithelu zejm je patrno, že pozstává ze 2

vrstev, jdoucích rovnobžn nad sebou. Spodní pikládá se

k okraji pohárku a úpln pestává, neboli v pohárek pechází.

Svrchní pak pikládá se zašpiatlou bukou k jeho hornímu
niveau.

V pípad, že je tato eventualita vzniku pohárku správ-

nou, daly by se pomry v smyslovém kanálku vysvtliti asi

takto : Kanálek postranní áry skládá se z kostního nebo chru-

pavitého obalu, v nmž zavšena probíhá trubice. Tato se-

stává ze dvou vrstev: vnitní, z kompaktních bunk, vyluu-
jících do vnitra kanálku silnou membránu limitans; tato

vnitní trubice kommunikuje pímo se zevnjškem. Ji obalu-

je druhá vrstva, z jemných vetenovitých bunk, vlastní to

smyslový epithel, jenž dává vznik pohárku smyslovému. Nad
ním vynechává úpln souvislá jinak stna vnitní trubice o-

kénko, jehož kraje se pikládají k okrajm pohárku. — Pes
uvedené momenty, jež svdí o pravdpodobnosti vzniku po^

hárku z druhé obalné vrstvy, je tu mnoho rzných pechod
a nejasností, jež znemožují, aspo prozatím, s uritostí se

prohlásiti pro nebo proti této myšlénce.

Konen mžeme pistoupiti k vlastnímu rozboru ele-

ment skládajících pohárek. Jsou to: podprná buka,
uvádná v literatue jako »Zylinderzelle« nebo astji a správ-

nji »Stiitzzelle«, a smyslová buka, obyejn dle tvaru

zvaná »birnformige Sinneszelle« nebo »Haar2jelle« dle smy-

slové brvy; k tmto dvma složkám pistupuje zachycovací

aparát, cupulaterminalis.
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Jak jsme ekli, vznikají oba druhy bunk ze stejných,

nedifferencovaných bunk smyslového epithelu, a již je to

z kteréhokoliv z popsaných dvou vrstev. Kraj pohárku zaují-

mají buky tvoící indifferentní okrajové pásmo (obr. 33.).

Jsou to buky cylindrické, nkdy dosti širokého prezu
(5 f.i), jež sáhají od membrány basilaris až k membrán limi-

tans (délka kolem 15 a). Na podélném ezu pohárkem je vi-

dti, jak se horním koncem milíovit sklánjí ku stedu; hor-

ní i dolní okraj bývá pyramidovit rozšíen, podobn jako

kreslí KoLMER (11) buky tyto z jiných smyslových apará-

t, jmenovit sluchového. Dále do vnitra pohárku pibývá
cylindrickým bukám znan na délce pi stále stejném pr-
ezu, až nabývají délky asi 32 u (obr. 33.). Dolní konec je-

jich je stále ponkud pyramidovit rozšíen; basí pisedá na

spodní membránu pohárku a ržky, v nž pyramidovit roz-

šíení vybíhá, pikládá se buka k stejným útvarm bunk
sousedních; výše se znan sužují a vnikají mezi smyslové

buky, jež je asto stlaují ve velmi úzké proužky. K barvi-

vm se chovají buky tyto rzn, ale celkem stejn, jako pod-

prné buky vnjších pohárk.
Haematoxylinem barví se znan intensivn, zvlášt

v dolní ásti, kdežto z thérových barev na p. gentiana-violett

pouštjí pi differencování mnohem snáze, než smyslové bu-
ky. Zajímavá jest vlastnost jejich, kterou Heilig (9) uvádí,

že pi impregnacích asto se jednotlivé z tchto bunk inten-

sivn impregnují stíbrem a jejich obrys pak velmi dobe
vynikne. Totéž však se asto stává i pi haematoxylinu a to

zvlášt pi okraji pohárku. Plasma jejich vykazuje pravidel-

n vláknitou strukturu. Fibrilly jsou znan silné, zprohýba-

né a probíhají v hojném potu celou délkou buky. Tuto fi-

brillární strukturu podprných bunk pokládá Kolmer (11)

za charakteristickou pro podprné elementy smyslových po-

hárk a onu »Sttzfibrille« béíe za kriterium pro rozlišování

bunk smyslových a podprných. Pokud mohu ze svých pre-

parát souditi, myslím, že by to bylo kriteriuui dosti spolehli-

vé. Smyslové buky sice vykazují též fibrillární strukturu

plasmy, jak také Kolmer uvádí a jak dále popíšeme, ale ne-

pomrn jemnjší. Pes to však rozhodn nejspolehlivjší je

pTolcázáiií vztahu k nervu; vždy práv tento vztah to byl,



o smysl, ústrojích v postranní soustav mladých úho (monté). 21

jenž dokázal smyslovou funkci bunk tchto. — Jádro nachá-

zí se v podprných bukách vždy na dn jejich; sem bylo za-

tlaeno súžením horní ásti bunného tla. Je znan velké,

oválné; delší prmr, stavící se do osy buky, obnáší pes
4 u. Má intensivn se barvící blánu jadernou a zrnitý obsah,

v nmž nacházíme jeden, zhusta však dva, ba i ti nucleoly

]»arvící se vždy úpln ern,
Není-li na preparátu fibrillární struktura bunk píliš

patrnou, tak že nezakrývá tak detail v buce, mžeme v o-

krajových bukách asto spatiti (obr. 32.) nad jádrem, jež

tu není ješt tak hluboko, jako u podprných bunk v pro-

stedku pohárku, velký svtlý dvrek, jenž je pedlen tmav-
ším proužkem. Jinak zvláštních detail na podprných bu-
kách nebývá. — V okrajovém pásmu pohárku však asto na-

jdeme buky, jež se dole sužují v sloupekovitý výbžek a

dostávají hruškovitý tvar, souvisejíce s membránou basilaris

pouze oním sloupkem. Ten je nkdy velice krátký, tak že není

skoro patrný; bunk takových bývá na samém okraji nko-
lik vedle sebe; teprve dále pozorujeme rozlišení v sloupcovité

a hruštikovité buky, z nichž ony jakoby vznikaly tlakem

sousedních hruštikovitých bunk. Dále do vnitra pohárku,

kde mu pibývá na píném prmru, stává se popsaný sloup-

kovitý výbžek tením a delším, buka pak, jíž pináleží, do-

stává více a více charakter smyslové buky. Málokdy se ten-

to sloupek zachovává dále, ztenuje se a odtrhuje od spodní-

ho okraje pohárku a konen i zaniká. Buka sama differen-

euje se v hruškovitou smyslovou buku. — Ale tyto, jak se

zdá, mohou vznikati i jinak, totiž uprosted pohárku, teba
již úpln vyvinutého. Najdeme zde dosti asto úpln ern
zbarvenou cylindrickou buku; jí podobné útvary, které se

nezbarvily tak intensivn, zdají se, a je vc znan nezetel-

nou, prodlávati akinetické dlení. Smyslová buka dole po-

krauje v ást úpln podobnou spodní polovin podprných
bunk. Mnohdy jedná se o zrakový klam, nebo pohneme-li

mikrometrickým šroubem, poznáme, že ob ásti zdánliv jed-

né buky neleží stejn vysoko a nepatí tudíž k sob. Tžko
je ale vysvtliti podobný zjev, když i pi nejvtších zvtše-

ních hnutí mikrometrickým šroubem má za následek zmenše-

ní nebo zvtšení ostrosti celého útvaru. Jedna okolnost je tu
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rovnž zvláštní. Narazíme-li na takovéto snad dlení, má nu-

cleolns vždy jen hoejší jádro, tedy nacházející se v budoucí

smyslové buce. Jindy zase je jádro v nkteré cylindrické

buce znan vysoko a dosti protáhlé.

Mezi basemi podprných bunk najdeme dosti asto

buky této ásti podprných element úpln podobné. Sol-

GER (13) pokládá je za tetí element skládající pohárek a na-

zývá je bukami basálními. Vznik jejich by se dal uvésti bu
na toto snad dlení bunk uvnit pohárku, jímž by vznikaly

uprosted nové smyslové buky, nebo by to mohly býti bu-
ky oné vnjší epithelové trubice. Tím by se sice vysvtlil

zdánlivý zánik jejích bunk pod pohárkem, ale nedala by se

popíti možnost úpln stejného vzniku bunk pohárku z téže

vrstvy, jak tomu nasvduje podoba Solgerových basálních

bunk s basemi cylindrických, i úpln stejný zpsob jejich

pisedání na membránu basilaris.

Smyslové buky zaujímají horní polovinu co do výšky

pohárku a sted co do rozlohy jeho. Svým dolním koncem do-

sahují až asi do poloviny výšky pohárku, ba i více.

Sama smyslová buka (obr. 34.) je podobn jako ve vnj-
ších pohárcích, i v jiných smyslových orgánech, tvaru hruš-

kovitého. Délka její obnáší prmrn 14 ^ti, šíka 5—6 ^. Tyto

rozmry však i v úpln vyvinutých pohárcích znan variru-

jí. Horní konec, jímž spolu s ostatními a podprnými buka-
mi tvoí horní plochu pohárku, je rovn uat. K dolnímu kon-

ci se hruškovit rozšiuje a zaokrouhlen koní. Pi velkém

zvtšení je patrno, že stny její nejsou úpln hladké a rovné,

nýbrž zdají se býti svraskalými. Patrn se tu jeví vliv fixáže

a alkoholu. Zvlášt na dolním okrouhlém konci spatujeme
tyto svraštniny a asto tu vídáme dosti velký výbžek, jenž

býval popisován jako basální výbžek, mající vztahy k in-

nervaci smyslových bunk. Nesprávnost domnnky této byla

brzy prokázána použitím impregnaních method. Heilig (9)

pokládá jej za následek njaké chyby pi preparaci. Dle po-

psaného tvoení se smyslové buky poznáme ve výbžku tom-

to zbytek onoho sloupku, jímž pvodn pisedala buka k mem-
brán basilaris, nebo snad je to stopa po možném onom dlení.
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— Pokud se vnjšku ješt týká, pisedá k hornímu konci bu-
ky smyslová brva, o níž pozdji.

Použitím rzných method preparaních najdeme rzné
detaily ve vnitru smyslové buky. Na prvním míst tu sluší

uvésti Heidenhainv haematoxylin ; na preparátech jím

barvených je patrno nejvíce podrobností. Pedevším je to j á-

dro, jež v buce velmi dobe vyniká. Nachází se v dolní,

rozšíené polovin buky, jsouc nkdy skoro až v stedu je-

jího, jindy je posunuto až na spod a takka leží na vydutém
dn. Ihned je nápadnou úplná shoda ve tvaru i souástech

s jádrem podprných bunk. Je tvaru mírn oválného, nebo

v širší buce kulovitého; vyznauje se dosti silnou blanou,

barvící se velmi intensivn. Obsah jeho je hrub granulosní

a objímá vždy zetelný, velký nucleolus; také bývají pítom-
ny nueleoly dva. Pekvapující je velikost jader; jejich pr-
mr obnáší obyejn asi 4 fi. Nucleolus má sám prmr 0-8

až 1 /. Popsaná struktura jádra je v celku jednoduchá a je

dobe patrnou také pi použití jiných barviv, tak jmenovit
brasilinu, Ehrlichova haematoxylinu a zvlášt gentiana-vio-

letti. Jinak jádro samo o sob zvláštností njakých nevy-

kazuje.

Za tc) tím zajímavjší je ostatní skladba buky, a to jak

plasmy samé, tak o x,g a n u 1 í v ní se nacházejících. Jak
jsme již podotkli, v souhlasu s nálezy Kolmerovými (11) jeví

se struktura plasmy jemn vláknitou, což je zajisté poukaz na
stejný základ a vznik jak podprných, tak smyslových bunk.
Fibrilly plasmatické ^ejsou na všech preparátech patrný.

S jistotou o nich mžeme mluviti pouze na základ preparát
haematoxylínových a brasilinových. Ale ani zde nejsou pa-

trný vždy a zdá se, že na jich zetelnost má vliv též stáí bu-
ky. Preparáty ze starších monté mají fibrillární strukturu

málo zetelnou, ale buky v pohárcích, teba že nejsou vtší,

jsou lépe vyvinuté. Jako u podprných, tak i u bunk smy-

slových probíhají tato vlákna celkem podéln, ale tvoí velice

hustou sple rzn se ohýbajíce a kížíce. Nezdá se však, jak

Kqlmer tvrdí, že probíhají pouze pi povrchu buky, naopak

pronikají asi celým tlem jejím. Plyne to z následující okol-

nosti. Na vtšin haematoxylinových preparát je patrno roz-
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lišení plasmy v endo- a ektoplasmu. Tato barví se jasnji, vy-

plujíc okraje a znanji horní ást buky.*)

Jádro nachází se v tmavší endoplasm. Nejen ekto-

plasma, ale i tato vykazují stejnou vláknitou strukturu, tudíž

probíhají fibrilly i nitrem buky. Tžko však mluviti o n-
jakých kanálcích — až na jedinou výjimku — jež se proplé-

tají plasmou a jsou naplnny barvícím se sekretem, jak Kol-
MER (11) se domnívá, a pokládá je za njaký pípad »tropho-

spong'ia«. Tu zajisté se jedná o intensivnji zbarvená, nebo

silnjší plasmatická vlákna,, jež Kolmer sám popisuje; než

nemohu kritisovati toho, co snad zmínný autor na svých pre-

parátech skuten našel. — Endoplasma objímá na spodu já-

dro vrstvikou rzn silnou. Nad jádrem však tvoí vtší

massu rzné podoby. Nejastji jako pouhá vrstva tmavji se

barvící. Na haematoxylinových preparátech bývá v podob
jehlance, jenž jakoby sestával ze samých fibrill; dosahuje

svou špikou až k vrcholu buky. —
Na svrchním pólu jádra setkáváme se zhusta se zají-

mavým zaízením, ovšem ne vždy jasn a zeteln vystupují-

cím. Nad horním okrajem jádra nacházejí se totiž dv kulo-

vité svtlejší vakuolky, nebo dvrky a v každém z nich je

uprosted malé tlísko, velmi podobné centrosomu. Popsaný
zjev našel jsem jak na preparátech barvených železitým ka-

mencem, (obr. 35.), tak na jiných barvených methylenovou

modí; ale nejzetelnji spatil jsem jej na preparátu impreg-

novaném dle Apathyho methody (obr. 36.) . Vyskytování tchto

tlísek, uvádných pod názvem diplosom, ve smyslových bu-
kách rzných orgán (sluchu, ichu), je známo; pozorovali je

již O. Van der Stricht, Frst, Spee, Held, Kolmer. Hlavní

význam jich spoívá v tom, že týmiž badateli byl prokázán

jich vztah k zvláštnímu zakonení buky, jež dále popíšeme.

Smyslovou buku okonuje strmla brva, pisedající na

*) Nejspodnjší ectoplasmatická ást smyslové buky, nachá-

zející se pod jádrem, bývá vtšinou po fixaci Flemingovou teku-

tinou siln vakuolisována: struktura plasmy tu iní dojem hrub
pnité hmoty a buka zdá se vybíhati v etné niovité výbžky.
Tyto útvary uvádné též v starší nmecké literatue a vyskytující

se jen po nkterých fixážích s osmiem, pokládám rozhodn za ar-

tefakty.
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zvláštní basalní tlísko. Zaízení toto upomíná na blefaroplast

víivých brv; ovšem jedná se tu jen o vzdálenou analogii, ježto

strmla brva má u smyslové buky docela jiný v}"znam, než

brva víivá a tudíž též tlísko ji nesoucí.

Na praeparátecli jsou brvy v kanálkových pohárcích

dobe patrný, zvlášt po barvách therových. Ale nkterými
fixážemi znan trpí; nejlépe se konservují sublimátem,

Proximální ást jejich se pyramidovit rozšiuje a pi-

sedá ku konci buky, respektive na zmínné basální tlísko.

Distáln se base brvy rychle sužuje a vybíhá ve vlastní tenkou

brvu, obyejn úpln rovnou a rzn dlouhou. Brvy totiž do-

sahují až ku cupule terminalis, o níž dále pojednáme, a na

vzdálenosti její od úrovn pohárku záleží délka brv. Celkem
kolísá délka jejich mezi 10 až 20 u. Uprosted pohárku smrují
kolmo k povrchu, pi krajích sklánjí se nad jeho sted. Di-

stální konce dvou brv mohou nkdy splynouti. Struktura není

v brvách patrná žádná, ale jest pravdpodobné, že každá »br-

va« jedné buky jest slepena z více vlásk, jak to již také udá-

vá FRST ve sluchovém apparatu (macula a crista acustica)

lososa. Nanejvýše se spodní ást ponkud intensivnji barví

a tu a tam v ní vidíme malý poet granul. Kolmer (11) sice

pokládá brvu za vylouený obal pro jakési centrální vlákénko

než toho potvrditi nemohu. Brvy se vyznaují velmi nepatrnou

barvitelností a jsou tak jemné a prhledné, že je vnich tžko
struktury najíti. — Ve smyslové buce slouží široké basi brvy

za podklad zmínné již basální tlísko. Horní ást buky vy-

kazuje silné pijímání skoro všech jaderných barviv. Na pe-
barvených praeparátech jeví se vždy jako úpln tmavá partie,

jež se pi differencování postupn odbarvuje smrem od jádra

ku konci buky. Pi tom pozorujeme, že dosti dlouho zstává
syt zbarven též zvláštní centrální sloupec, spojující jádro

s horním polem buky. Chceme-li vidti podrobné složení této

tmavé partie na p. na praeparátech barvených železitým hae-

matoxylivem, nutno differencovati dosti daleko, až je jádro

znan jasné a vynikají v nm zeteln detaily.

V tomto pípad je plasma znan již odbarvena a v hor-

ním konci buky se objeví zvláštní apparát. U nejmén diffe-

rencovaných smyslových bunk pi okraji pohárku jeví se

v nejjednodušším tvaru jako nkolik, obyejn jen dva tmavé
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body, umístné na samém okraji buky; upomíná to na obrázek i

v Schneiderov uebnici histologie, kde je popisován u smy-

slových bunk obojživelník prsténec složený z tmav se bar-

vících granulí, jenž objímá basi ípku smyslového, vynikají-

cího z buky. Takovéto základy budoucího polštáku smyslové

brvy, basalního tlíska, najdeme ve všech vtších pohárcích.

Na praeparátech úhoík co možno nejmladších jeví basální

tlísko nejzetelnji jednotlivé své složky a to v jednoduché

form oproti starším pohárkm, (obr. 37.)

Má tu v základ tvar jehlance, jenž basí svou leží v okon-

ení buky a velice ostrou špikou smuje do stedu buky.
Velikost basalního tlíska podléhá znaným zmnám, od roz-

mr nepatrných až asi do velikosti 2-6 ^. Pi velkém zvtšení

pozorujeme, že se skládá vlastn ze dvou ástí: Konec buky
tvoí destika prmru nkdy skoro rovného šíce horního

konce buky. Na svých okrajích je zahnuta do vnitra buky
a konce tchto okraj jsou zakulacené, tak že destika vypadá

spise jako širší miska s nízkým, asto tlustým okrajem. Upro-

sted této misky vztyuje se jehlanec, jehož base bu práv
zapadá mezi ohnuté okraje destiky, nebo je asto znan užší;

iní pak celé basální tlísko dojem hebíku se širokou hla-

vikou. Zvtšením nejsilnjším zeteln rozeznáme, že popsa-

ný jehlanec a k jeho basi piléhající destika, nejsou jedním

tlískem, jak se na první pohled zdá; mezi obma najdeme

svtlý proužek, svdící trochu tomu, co popsal již Frst ve

sluchovém aparátu {macula a crista acustica) zárodk loso-

sích. Na basální tlísko pisedá tu také zmínná smyslová

brva, na mých preparátech zdánliv jednoduchá, jež pokrau-
je do vnitra buky v popsaný jehlanec, smující špikou k já-

dru. Proráží tak onu zdánlivou destiku, jež je vlastn prstén-

cem basi brvy objímající. Celé basální tlísko nkdy nachází

se ve svtlejší ásti plasmy, polokruhovitém dvrku, a pouze

velice jemná špika, skoro vlákénko, vybíhá z nj do vnitra

buky. Až sem dosahují tmavší pruhy endoplasmy, je-li tato

patrná v celé buce, a v nich se špika jehlance ztrácí. Tato

tmavší vlákna endoplasmatická jsou asi totožná s tím, co na-

zývá Frst »'Wurzelfasern«, nebo »Haarwurzeln« smyslo-

vých brv, jež sledoval až k periferii buky v dolní ásti její.

Dle mého zdání odpovídají vlákénka tato mitochondriím, le
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nemohl jsem pesn otázku tuto rozešiti. Ale vzhledem ku

dnešním názorm o stavb plasmy bunné, bylo by záhodno

vyšetiti pomr tchto tlísek pi innosti i bunk smyslových.

Mnohdy bývá pouze tato vrstva endoplasmatická (i mi-

'tochondriovál) patrná (obr. 34., nejvyšší smysl, buka) a je-li

preparát ješt více odbarven, tu v jejích místech spatíme di-

plosom. Jindy však zdá se stedem endoplasmy probíhati sv-
tlejší kanálek, jenž jakoby spojoval jádro s basálním tlískem

(obr. 38. b). Toto spojení jest možné, nebo víme, že skuten
existuje mezi biíky a jádrem nkterých flagellat, ale vý-

znam spojení toho jest záhadným.

Vtšinou najdeme basální tlísko v podob ponkud jiné,

uež prve popsáno. Ostrá špika, v níž vybíhá, v buce obyejn
mizí a jehlanec zdá se jakoby uat, ale nepravideln, tak

že "^^bíhá ve dva nebo více hrot. Prsténec Frstem popsaný

;s ním splývá nerozeznateln a basální tlísko se jeví asi jako

útvar na obraze 30. a 35. Takto utváené tlísko bylo by
v dsledku Frstova názoru výsledkem mocnjšího rozvt-

vování a rozbíhání vování a rozbíhání base brvy v etnjší
»Wurzelfasern«. Pi pohybu mikrometrickým šroubem uka-

zuje se, že vnitro kónusu není zbarveno (obr. 38. a)
;
píznivým

zaostením docílíme toho, že se jeví sted basálního tlíska

svtlým; je tedy bu dutý, anebo vyplnn nebarvící se hmotou.

A tu bude asi nesnadno vysvtliti, pro se ona ást brvy, za-

sahující do vnitra buky, tak intensivn jadern barví, kdežto

jak bylo uvedeno, brva sama se barví velice tžko, ba skoro

vbec ne. Spíše by se dala vysvtliti vc tak, že basální tlísko

je samostatným útvarem, a pouze do jeho duté centrální ásti

vybíhá ze široké base brvy njaký výbžek, snad patrný jako

ona svtlá vnitní ást basálního tlíska.

Cupula terminalis (obr. 39.) je útvar funkcí svou shodný
s otolithem*). U monté nacházíme ji v nejrznjších podobách,

jež podávají celý zpsob rstu této souásti pohárku. Na pre-

'parátech, kde je dobe fixována, zachycuje dosti siln zvlášt

inkteré thérové barvy, tak gentiana-violett. Také svtlou ze-

lení se barví a ponkud haematoxylinem. Nad malými pohár-

*) SoLGER (13) v ní našel homolog-on hyalinní trubice, kterou

popisuje ScHULTZE (12) nad volnými pohárky nkterých ryb.



28 I- Otakar John:

ky je znan tenká, jeví se jen jako blána. Ale nad vyvinutý^

mi orgány nabývá znané velikosti a mnohdy bizarní podobjil

jejíž píinou je zpsob rstu cupuly.

Základem jejím je membrána limitans, vylouená sténoi

kanálku. Pi popisu pohárku uvedli jsme, že sbíhá až na okra

jové pásmo indifferentních bunk. Tu, nebo nkdy i díve si

odchlipuje a probíhá v urité vzdálenosti nad pohárkem, úplní

jej kryjíc, tak že jeho buky nepijdou do pímého styku s ob

sáhem kanálku a také se zevnjškem. Cupula terminalis mi

v nejjednodušším stadiu asi následující podobu: Na spodní

k pohárku obrácené stran, je vrstva hmoty skoro pnovití

konsistence; vykazuje skoro vždy patrné, a slab, vrstven:

jednak podélné, jednak, a to hlavn uprosted, píné. Y tétc

spodní ásti cupuly koní smyslové brvy. II nkterých cupii]

stední ást spodní vrstvy bývá až kupkovitá a tak píné
proužkovaná, že iní dojem slepených brv. Je pravdpodobno.

že tomu vskutku tak je. Brvy bunk ležících dále od stedu

smují ke cupule šikmo, až horizontáln, a splývají s ní, pi-

s.pívajíce snad takto k podélnému vrstvení. Na spod je cupula

omezena oste se barvící vrstvikou. Nejvyšší vrstva cupuly

se barví znan intensivn a iní dojem ist kutikulární vrst-

\j. Dá se také ve vtšin pípad sledovati až v samu limi-

tans kanálku. V krajové ásti, kde se cupula ztenuje ve zmí-

nnou odchlípenou limitans, je vidti, jak zvlášt tady inten-

sivn zbarvená spodní vrstvika se také pikládá k blankovi-

tému okraji cupuly. Mezi nimi je dobe vidti podélné vrstvy.

Nejvyšší, mající kutikulární charakter, není nikdy rovnou a

hladkou ; vždy tvoí rzné záhyby a výstupky. Na tchto mož-

no však pozorovati jistou pravidelnost. Sledujeme-li ezy cu-

pulou, tu poznáme, že se nejprve nad stedem jejím kutikulár-

ní vrstva složí ve dva záhyby. Tyto brzy horními okraji se

sblíží a splynou se všech stran (obr. 39. b) . Utvoí se tak du-

1

tinka, jež se ale brzy stlauje a lumen její skoro mizí. V tomto

pípad se vsunula uzavená ást kutikulární vrstvy pod tuto

samu. Hned na to se obyejn nad stlaenou dutinkou opakuje

podobný pochod. Ale asto pozmnným zpsobem. Nesply-

nou totiž horní okraje záhyb, nýbrž kutikulární vrstva uza-

ve dutinku na spodu, tak že vznikne jakoby miska s dvoji-

tými stnami, pisedající na kutikulární vrstvu (obr. 39. e, d.).
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Tento pochod se mže nkolikráte opakovati pod popsaným

útvarem, tak že vrch cupuly konen vypadá, jakoby na nm
pisedalo nkolik misek do sebe vložených (obr. 39. e.) . Zatím

se též po stranách tvoí »vakuoly« podobné tomu, co jsme po-

'psali jako první stadium rstu cupuly. Tím se zvtšuje hmota

její, ale konsistence cupuly stává se vlastn porovitou, nebo
Vytvoené dutinky se znan zmenšují a nad nimi vznikají no-

vé a nové. Jedná se tu asi o zvtšení povrchu pi malé, pokud

možno, váze cupuly. Srovnáme-li s ní útvary podobné ze slu-

chového aparátu, mžeme íci, že se složením dosti blíží cupu-

iám ze sluchového aparátu mihule, jak je popsal Studnika
[(15).—

1 Rovnž bych se klonil k názoru, že cupula terminalis ta-

fkovéhoto tvaru hlavn souvislostí s indifferentním epithelem

:je nejblíže píbuzná podobnému aparátu v Cortiho orgánu,

jímž je membrána tectoria.

i;
Pokud se týká vlastní substance cupuly, soudí Studni-

fexA (15), že se tu jedná o »extracellulární protoplasmu«. Dle

[Qho »jedes (rozumj Otosom) hat eine extrazelluláre proto-

plasmatische Anlage oder Grundlage und die betreffenden

Grebilde sind ví^ohl auch im fertigen Zustande bei weitem nicht

so passiv und tot, wie man sich das, wenn auch nicht von al-

ien, so doch von den meisten von ihnen vorzustellen pflegte«.

Otolithy ze sluchového aparátu úhoe, jak se na nkterýchr

svých preparátech jeví, upomínají svým barvením spíše na

podobn se barvící kutikulární nebo i chitinovité substance a

není snad nezbytno pro n a jim blízce píbuzné cupulae ter-

minales postranní áry pijímati názor, že se tu nejedná o ú-

tvary »bei weitem nicht so passiv und tot«.

K doplnní všech složek smyslového orgánu postranní

áry dlužno uvésti ješt zpsob, jakým se dje innervace jeho.

Tato otázka byla zvlášt v poslední dob u smyslových orgán
dkladn propracována, jak po stránce anatomické etnými
pracemi, zvlášt americkými, tak histologicky. Zvlášt po té-

to stránce nemohu než potvrditi výsledky, k nimž se dosplo
a nebudu se tudíž o otázce innervace ze široka rozepisovati.

Pokud se týká nerv, jež postranní áru spojují s centrálním

nervstvem, je to t. zv. a k u s t i c k o - f a c i á 1 n í systém ve

spojení s vagem a hlavn vtví jeho — Rámus lateralis, jež toto
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spojení obstarávají. O zjištní tchto fakt mají zásluhu hlav

n Ameriané. Jmenuji z mnohých na p.: Allise, WilsoníS

Bearda.

Rovnž histologicky tu pracovali etní badatelé, na p.,

Merkel, Retzius, Lénhóssek, Bunker,,Kolmer, Heilig Sij

Použito k úelu tomu jednak barvení methylenovou mod
v nejrznjších modifikacích a dále množství method impreg

jnaních, z nichž k výsledkm nejspolehlivjším vede method

GoLGiHo. Methody této (obr. 40.) a barvení polychromní me

thylenovou modí (Unna) (obr. 41.), použil jsem též, vedle Ca

JALOVÝ methody a Apathyho.

Celkem se innervace jeví asi takto: Svazeek nervovýcl

vláken proráží tvrdý obal kanálku a vstupuje pod smyslev;

epithel. Pod stedem pohárku se náhle stromekovit rozvt

vuje. Nervová vlákna krátce pod membránou basilaris ztráce

jí deovou pochvu a vnikají mezi buky pohárku. Neurofi

brilly vystupují mezi podprnými bukami až skoro k bas

smyslových bunk-, zde se košíkovit rozvtvují a objímaj

vtévkami svými buku, aniž b}^ s ní splývaly — tedy volu

zakonení nervové. Podobn, jako Heilig (9) uvádí, na pr(

paátech chromostíbrnatých jeví se neurofibrilly jen po cé

stech impregnovány; nkdy najdeme ernou nitku neurofibri"

lární pronikající mezi cylindrickými bukami, jindy zase jd

podél stny hruštikovité buky, dosahujíc znan vysoko, b

až skoro k jejímu konci. Pásmo pod basí smyslové buky s

mi rovnž jevilo znan resistentním oproti impregnaci. N
proti tomu methylenová mod zachycuje neurofibrilly steJB(

mrn. Jak Heilig uvádí, dle volného zakonení nervovéh

jsou v orgánech postranní áry sekundérní buky smj

šlové, jež tedy druhotn vcházejí ve styk s nervem.

Vnjší pohárky.

Jak jsme již ekli, je pro vývoj postranní áry charaktd

.ristické to, že se zakládá v podob volných vnjších pohárk

na povrchu tla a teprve bhem dospívání ryby se ponouj

do kanálk. Neplatí to ovšem pro ryby, jež mají vnjší p(

hárky po celý život — tak Gohius, Gasterosteus a j., jak již I

E. Schultze popsal. U monté nacházíme práv ono pecho(
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ní stadium, kde na hlav jsou již dokonale vyvinuté kanálky,

kdežto ve vlastní postranní áe na tle jsou dosud volné po-

hárky.

K popisu hodí se nejlépe pohárek následující po vyúst-

ní kanálku na povrch tla, tedy smrem od hlavy první (obr.

42), jenž je nejvtší.

V nejbližším okolí pohárku postrádá pokožka žlaznatých

element, jež jinak jsou znané velikosti, zaujímajíce mnohdy
i pes polovinu její výšky. Prohloubí se v ní široký záez,

o málo širší, než obnáší její výška. Takto utvoený prostor

pak vyplují buky tvoící pohárek. — Pedevším nápadné

jsou tu buky obalné, jdoucí od škáry a pikládající se k st-

nám záezu pokožkového; obloukovit se sklánjí ku stedu
a koní ve výši ostatní pokožky; sbíhají se se všech stran, tvo-

íce svými konci obrubu kruhovitého otvrku, jejž vypluje
vlastní pohárek. Vhodn srovnává Kolmer (11) tvar a polohu

tchto bunk, jakož i ostatních podprných element, zvlášt

pi pokraji pohárku s tvarem a polohou list cibule. Ve sta-

diích vývojových, jež mžeme nalézti zvlášt na zadu tla, ú-

pln podobných tm, které popsal Allis (1) u Amia calva,

obalné buky úpln pikrývají povrch pohárku. Ten vzniká

z nejspodnjších vrstev pokožkových, které hranií až na šká-

ru. Protáhlé obalné buky tvoí tedy nad vyvíjejícím se po-

hárkem uzavený oblouek, jenž u nejmladších stadií jest je-

št kryt vrstvami bunk pokožkových. Ve stadiích dalších vi-

díme, jak s mohutnícím pohárkem stoupá toto ohraniení k po-

vrchu pokožky, zatlaujíc její buky na strany, tak že kone-
n najdeme obrázek velmi podobný poslednímu stadiu, hoto-

vému pohárku: svrchu popsaný záez v pokožce, v nm pak
vyvinutý pohárek, pikrytý protáhlými obalnými bukami,
jež se se stran obloukovit nad ním sklánjí .Když se kone-
n obalné buky nad stedem rozestoupí, vynechávajíce mezi

sebou prohlubinku, jejíž dno vyplní buky vlastního pohár-

ku, je tento hotov.

Pokud se pohárku samého týká, skládá se ze dvou hlav-

ních element: cylindrických bunk podprných a hruštiko-

vitých smyslových. Tyto, v potu asi 5—7, jsou hlavní sou-

ástí pohárku. Jak již eeno, jsou tvaru hruškovitého, silnj-

ším koncem obráceny smrem do vnitra pohárku. Zaujímají
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O uéeo mén, než polovinu výšky jeho. Eozmry jejich: Délkslj

asi 14 a, šíka 5 a — znovu pipomínám, že to platí pro nejí

vtší vnjší pohárky. Plasma jejich jeví strukturu jemn vláká

nitou, jak možno na nkterých preparátech pozorovati. Hlavni^

je topatrno na preparátech barvených HEiDENHAiNOvÝMhae;

matoxylinem; je-li preparát differencován, pouze tak daleko, ž(

též plasma podrží ponkud zabarvení, tu je jemná fibrillárni

struktura patrná. V dolní naduelé ásti chovají hruštikovi

buky jádro tvaru dosti pesn kulovitého, o prmru skoro

4 ,í. Má vždy velmi zeteln vystupující blánu jadernou, je:

se intensivn barví. Y zrnitém, ponkud jakoby vakuolisova

ném obsahu jeho nacházíme vždy zetelný nucleolus, barvíc

se velmi intensivn. Nkdy se nám podaí zjistiti na hornin

pólu jádra zajímavý útvar: Najdeme tu v plasm svtlejš

dvrek, nebo astji dva, pisedající pímo k jádru. Jsou ku

lovité podoby a chovají každý po jednom tmavém tlísku. Ti

jeví se, obyejn jen když je pítomen jeden dvrek, jako jem

ný hrot, barvící se ponkud intensivnji, než okolní plasma

i než jádro samo; je však velice jemný, tak že se snadno za

mní s plasmatickými fibrillami buky. Je tu tedy pítomei

d i p 1 o s o m, jako v kanálkovém pohárku. Zmínný hro

smuje k hornímu konci buky a zdá se vybíhati ve veli

jemný výbžek, naznaující spojení se zvláštním aparáteir

jejž nacházíme v horním, užším konci buky, homologickýi

s basálním tlískem; je to tlísko barvící se haematoxyliner

velmi intensivn, úpln ern. Má tvar asi válekovitý, neb

snad spíše ponkud podobný tvaru smyslové buky. Na hoi

ním konci, ležícím na samém okraji buky, je jakoby terkc

vit rozšíeno, nebo objato tmavým prsténcem, jenž k okra

jeho tsn piléhá. Pak se tlísko mírn zaškrcuje, aby hned n

to se opt hruštikovit rozšíilo a konilo oste zakulacenýi

koncem. Z tohoto konce zdá se opt vybíhati jemný hrot, neb

vlákénko, jež snad je souástí zmínného spojení mezi jádrei

a popsan^^m tlískem. Délka jeho je asi rovna nebo spíi^

vtší prmru jád-ra, tedy asi 4—5 </, tlouštka málo pes 1/

Podrobnji pojednati o pomrech tchto, jež potvrzují pozor(

\iUJÍ Kci.A.EkovA (11) a jiných, našli jsme píležitost pi pop

su smyslové buky kanálkového pohárku. Zde uvádíme tolik

to, co se jeví ponkud rozdílným od zmínné buky vnitníb
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Diagram, znázorující prbh kanálk postranní áry na hlav mladého úhoíka.

JIT. p. — primární poruš.

c. o. — kanálkový orgán smyslový.

c. 1. — laterální kanálek.

/. — lakuna (»pouch«:), pipoju.iící se ke kanálku.

r. c. i. op. — rozvtveni laterálního kanálku v in-

fraorbitální a praeoperculo-mandibuiární.

v. o. — vnjší pohárky povrchových linií na hlav.

c op. m. — kanálek praeoperculo-mandibuiární.

r. c. sp. s. — rozvtvení kanálku infraorbítálního

v supra- a suborbitální.

c. sp. — kanálek supraorbitální.

a. n. p. — zadní otvor ichový,

c. s. — kanálek suborbitální.

eth. k. — ethmoidální komrka.
1—24. — íslované úseky znaí fotografované ezy

uvedené pod týmiž íslicemi v tabulce.
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pohárku. K povrchu se smyslové buky sužují a pikládajíce

S6 tsn k sob, vystýlají spolu s horními konci podprných
bunk dno zmínné prohlubinky mezi konci bunk obalných.

Podprné buky, druhá komponenta pohárku, jsou dosti

dlouhé, sáhajíce od dna pohárku, tedy od škáry, až k povrchu.

iU vnjších pohárk jsou mnohdy dosti zprohýbány, pes to

však rozeznáváme zvlášt na pokraji, kde nepodiékají tlaku

bunk smyslových, že základní tvar jejich je cylindrický. Pi-
kládají se k smyslovým bukám jak se stran, tak ze spodu vni-

kají do prostrk mezi tmito bukami zstavšími, znan se

iniiolidy pi tom zužujíce. Na dolním konci se zužují v krát-

ký, tenký výbžek, jímž se upínají na škáru. Nevyplují však

vždy svými tly celou prostoru, již pokožka ponechává ku vy-

tvoení pohárku, jen se stran kryjí smyslové buky, tak že me-

zi sklánjícími se bukami obalnými a vlastním pohárkem,

tvoícím kompaktní tleso, vznikají kolem lakunovité dutiny.

Patrn se tu pevnjší díve souvislost, na nkterých prepará-

tech patrná, fixáží uvolnila. Za to pod smyslovými bukami
tvoí tla etných tchto bunk solidní podklad. Buka pod-

prná sama vyznauje se plasmou struktury vláknité a to

miioliem výraznji vláknité, než jsme pozorovali u smyslové

buky. O v5'znamu této struktury zmínili jsme se díve. A" dol-

ním konci, tsn nad zmínným tenkým sloupkem, jímž se u-

pínají ke škáe, chovají velké oválné jádro, jehož delší osa

spadá pibližn do osy buky. -Jako ii buky smyslové má vel-

mi zetelnou, intensivn se barvící blánu a nucleolus a i jinak

se podobá úpln jádru buky smyslové. Zajímavé je chování

se ol)ou komponent pohárku k rzným barvivm. Haemato-
xylin l)arví podprné buky, cylindrické, temnji, než smyslo-

vé. To je patrno, mnohdy velice zeteln, na preparátech bar-

vených haematoxylinem, jak Ehrlichovým, tak Heidenhai-
xovvM. Pi impregnacích stíl^rem se rovnž nkdy impreg-

nují cylindrické buky a to znan, že se jeví na preparátech

jako erné pruhy. Opan se chovají však pi barvení théro-

výnii barvami, na p. gentiana-violetti methodou Grammovou.
Violetí se zbarví smyslové buky asto velmi intensivn,

kdežto buky cylindrické barvu tuto snadno pouštjí a po-

držují pouze Bismarckovu hn, jíž byl preparát dobarven.

1 tu se tedy chová vnjší pohárek shodn s vnitním. — Má-li

3
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vnjší pohárek rovnž njaké smyslové brvy a podobné iitva-|

ry, jež pozoroval F. E. Schultze (12) a jiní autoi u rznýct
ryb a jež jsou tak význané pro kanálkové smyslové orgányi

nepodailo se mi zjistiti. Pozorování za živa nevedlo k cíli pe,

nepatrnost pohárk. Na fixovaných preparátech rezových jej

ví se tu a tam jakési stopy, jež by snad poukazovaly na to, ž(

brvy smyslové byly pi preparaci poškozeny nebo rozpuštny;

než jsou to zbytky tak nepatrné, že je tžko z nich tvoiti njai

ké bezpené závry.

K doplnní obrazu vnjšího pohárku budiž uvedeno, Ž€

ke každému pohárku pistupuje vtévka nervová, jdoucí mezi

dorsálními a ventrálními svaly od Rámus laterális. O podrob-

nostech innervace byla zmínka díve.

Topografie postranní áry.

Prbh postranní áry u Murenidú zpracoval E^ P
Allis (2) v klassické monografii »The Lateral Sensory Sy-

stem in the Murendiae«, kde vytknul, jak základní schéma to-

pografie postrajiní áry, tak i zvláštnosti jednotlivých zá-

stupc se týkající. Proto omezím se tu na struné nartnutí

prbhu postranní áry, jež k vli úplnosti vypustiti nelze,

Pedevším, pokud se všeobecného schématu týká, jak

bylo již popsáno u volného pohárku, oproti dosplému úhoi

má monté pouze povrchové smyslové orgány podél tla a ka-

nálek tu vbec není vytvoen, ba ani založen. Teprve tsn
u koene prsní ploutve poíná kanálek, a to ást kanálku 1 a-

t e r á 1 n í h o. Jak z diagramu patrno, (obr. v textu)
,
probíhá'

dosti vysoko dorsáln. Za sluchovým aparátem se složitým zp-
sobem vtví v hlavní kanálek infraorbitální, od nhož s(

tsn za okem odštpují shora a z dola oko objímající kanálkyl

supra- a suborbitální, a v kanálek p r a e o p e r

culo-mandibulární. V celém systému postranní áry jí

tedy celkem dvojí vtvení pvodn jednoduchého kanálku ,t

následkem toho jest dokonalé opatení hlavy smyslovými or-

gány postranní áry takka se všech stran. Zajímavou j
pesná symmetrie, s jakou kanálky, jich vyústní a smyslové

pohárky v nich umístny po obou stranách hlavy a tla.
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Podrobnji jeví se prbh postranní áry na hlav asi

následovn

:

Tsn za koenem prsní ploutviky poíná laterální ka-

nálek. Je zajímavo, že nevyúsuje vždy termináln, jak jsme
popsali pi tvoení se laterálního kanálku, nýbrž mnohdy
koní slep v pokožce. Je tžko se prozatím o tomto faktu vy-

sloviti, dokud není po ruce k srovnání materiál dosplejší, kde

se pesn dá zjistiti postup tvoení se laterálního kanálku

dále na tle. Jak již eeno, probíhá tato ást laterálního ka-

nálku dosti vysoko posunuta k dorsální stran tla, v pr-
bhu pibližn rovném, Lumen kanálku je tu znan úzké a

kanálek sám je skoro vázán s pokožkou, probíhaje škárou

tsn pod ní. Blízko ped ploutví prsní nachází se první vy-

ústní v podob onoho primárního póru, jaký popisuje Allis:

kanálek se pikládá k pokožce a splynuv s ní, oteve se na
venek; po uzavení póru zase se kanálek odlouí od pokožky.

Hned na to, asi 0-25 mm dále, najdeme první kanálkový po-

hárek. Je dosti nepatrných rozmr, ale pes to má již istý
charakter kanálkových orgán. A opt asi po 015 m,m nará-

žíme na druhé vyústní, velké, jež má rovnž podobu pri-

márního póru o prmru 0-06 mm. Druhý pohárek je ve stej-

né vzdálenosti od druhého vyústní, jako první od prvého,

totiž 025 mm. A po nm následuje tetí vyústní ve vzdále-

nosti asi 0-2 mm. Je dobe patrno z potu vyústní — 3, a

potu pohárk — 2, jak skuten se kanálek tvoí dle popisu

ScHULTZEOvA a Allisova. Nebo ke každému pohárku píslu-

sejí dv vyústní; ovšem z nich prostední je obma pohár-

km spolené následkem splynutí dvou »short canals«. Ka-
nálek probíhá nyní dosti hluboko v silné tla subcutanea. Te-

prve 075 ?wm za tetím vyústním (sledujeme-li prbh od
tla k hlav) nachází se pohárek tetí, jenž je již znan velký,

maje v delším prmru 012 m.m. Brzy na to setkáváme se se

zvláštním zjevem, jejž budeme míti píležitost v mnohem
vtší míe pozorovati dále pi rozvtvování kanálku. Lumen
jeho se totiž znan splošuje a rozšiuje napí prbhu a

rovnobžn s povrchem tla. Celý kanálek vysunuje se na
povrch škáry pod pokožku, kryt jsa svrchu jen slabou vrst-

vikou epithelu. Dosahuje nejvtší šíky asi 0-3 mm a iní
áojem tenkostnné . epitheliální lakuny. Pak se v její dolní
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ásti ponou ve stn k vnitru hlavy piléhající objevovati

'

tuhé souástky obal a zane se tu opt odškrcovati kanálek

v typické své podob. Dolní ást stny se totiž uzave ve

sploštilý kanálek a nad ním zstane nad škárou ležící tenko-

stnná lakuna, od kanálku oddlená. Je to ona »pouch«, o níž

píše Allis (2). tvrtý pohárek objevuje se brzy na to; je to

již v koninách kostí obalujících sluchový aparát a kostí, tvo-

ících spodinu lebení. Aparát sluchový svým vzrstem zatla-il

uje pozvolna mohutnou vrstvu svalovou dol pod sebe. Lari

terální kanálek probíhá po jejím povrchu a znan se splo-'í

šuje, jsa stlaován rostoucím sluchovým orgánem. V tchto

i

místech se opt objeví nad kanálkeii znan široká »pouch«,

lakuna, s níž kanálek splyne. Dje se to zpsobem stejnýriii

pro všecka podobná splynutí podkožních lakun s luminem ka-.;

nálku, asi tak, jak je vyznaen obi'ázky 25. a) až c) z koniny'

nad okem.

Tuhé obaly kanálku se rozestoupí asi v místech závsu ;í

pak se kanálek rozestoupí a utvoí útvar, jaký podává obraz.il

Pak se celý postup opakuje obrácen, až se opt kanálek od|

lakuny oddlí. Než v tomto pípad se dje tento pochod po-j

nkud složitjším zpsobem. V široké lakun se totiž utvoíij

v nejdolejší její ásti a pak nahoe nové chrupavité obaly

pro dva kanálky, totiž horní, infraorbitální a dolní praeoper-

culo-mandibulární. Dje se tu tedy složitým zpsobením roz-

vtvení kanálku. U dosplého úhoe, jakož i ostatních Mureni-

d vychází od tohoto místa rozvtvení ješt tetí vlastn kaná-

lek, totiž kížová k o m m i s s u r a s u p r a t e m p o r á 1 B í,j

spojující kanálky obou stran hlavy. Ta u monté dosud úplnj

schází, jsouc pouze naznaena vysoko dorsáln zasahující la-í

kunou. — V horním kanálku, infraorbitálním, objevuje sí

ješt ped uzavením jeho první pohárek a teprve dále s(

vlastní kanálek odštpí od lakunovité rozšíeniny. Lalmnf!

sama ješt se táhne ku pedu kryjíc tak svrchu kanálek. Tei

procházeje po otickém aparátu splývá s jeho kostmi velni'j

pevn. V pední partii tohoto aparátu shledáváme se skoro V(|

všech ])ípadech se zajímavým zjevem. Práv v místech, kde s<;

poíná oddlovati ampulla sagittální polokružní chodby od ro

cessus utriculi, nápadn se ztenuje kost oddlující lumen ka,

nálku od dutin^T- sluchové. Pepážka se na nkterých praepa
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rátecji zdá skoro jeu vazivovou uebo clirupavitou, jak se dá

též dle barvení souditi (obr, 27.). Celé toto ztenení iní do-

jem, jakoby tu byly zachovány poslední stopy nedávné snad

ješt souvislosti postranní áry se sluchovýín aparátem.

Vzpomeneme-li pak etných prací zabývajících se nejen pí-
buzností, ale pímou homologií obou orgán, tg-k Beardo-
vÝcH (4) a jmenovit Wilsonových (16), jenž dokázal vznik

jak postranní áry, tak sluchového aparátu ze stejného ekto-

dermálního základu, tu pravdpodobnost vysloyené domnn-
ky zdá se nám tím vtší; bylo by pak teba potvrditi ji studií

na larválním stadiu úhoe. — Druhý pohárek infraorbitální-

ho kanálku nachází se ped sluchovým aparátem a další, tetí,

asi nad hranicí stedního a zadního mozku. Nejvtších roz-

mr je tvoení lakun a splývání jich s kanálkem v konin
tsn za okem. Zatím co kanálek probíhá podle velkého moz-

ku, objeví se ve vazivové podkožní vrstv tyi velké lakuny,

z nichž nejhoejší dosahují s obou stran skoro temena hlavy,

ale nestýkají se, jak tomu je u dosplých ryb. Svalová vrstva,

jež kryla kanálek, ustupuje rychle dol. Nejprve splyne dru-

há od hoejška a. tetí lakuna a to tak, že pvodní široká pe-
pážka mezi nimi zstane zachována a splynutí dje se pod ní.

Podolm dále se dje splynutí ostatních dvou lakun s touto

velkou prostední a vzniknou tak ony lištny patrné na obr.

26. a), jež vystupují z vnjší stny splynulých lakun proti

pohárkm. Krátce, po splynutí prostedních dvou lakun ob-

jevuje se v nejhoejší v jejím dolním konci pohárek. Kanálek

uvolnil se zatím ze svého svazku s kostmi lebeními a sám
ztrácí pevné souástky svých obahi; vstupuje pod pepážku
mezi první (nejvyšší) a druhou lakunou a náhle s nimi splý-

vá. Hned na to se pod lištnou, zbylou po pepážce objeví dru-.

hý pohárek, jenž je v bezprostední souvislosti s pohárkem

první lakuny. Zatím se objevily také pohárky pod lištnami

mezi splynulými lakunami prostedními a nejdolejší s tetí.

Jsou tedy v širokém luminu kolmo dol sestupujícího kanál-

ku — nebo tak jest rozumti obrázku 26, a) a tak také se jeví

prbh na diagramu — celkem tyi velké pohárky podéln

proíznuté. Pod nimi prochází vlastní stna kanálku, kdežto

protilehlá je tvoena stnou lakun. V dalším postupu se nej-

vyšší dva pohárky s horní lakunou opt oddlí podobným.
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ovšem obi'ácen5'^m zpsobem, jako se dalo splynutí, a vzniká

tak supraorbitální kanálek, o nmž pozdji.

Zbylá ást dolní je suborbitální kanálek a pináleží mu
dolní dva pohárky. Sužující se lumen ukazuje, že nabývá

opt více smru parallelního s podélnou osou hlavy a tedy

kolmého k smru ez. Zatím zastihujeme již oko, pod nímž

tsn kanálek probíhá, jsa dosti blízko povrchu. Nabývá také

normálního malého lumina a vyúsuje v nkterých pípadech

primárním pórem, nkdy krátkou vyúsovací vtvikou, dle

toho, jak tsn pod pokožkou probíhá. Vyústní je široké asi'

007 mm. Skoro pod pedním okrajem oka se objevuje opt
pohárek tetí v prbhu suborbitálního kanálku a brzy po

nm opt vyústní také primárním pórem, nacházejícím se

asi pod zadní nasální aperturou, typickou pro Muraenidy.

Kanálky všecky v tchto koninách, probíhajíce v okolí i-

chového aparátu znan zvtšují své lumen, jež se stává kru-

hovitým, nejsouc tak stlaováno okolními orgány a vstupují

též hloubji pod povrch. V suborbitálním kanálku potkává-

me tvrtý pohárek a pozdji k nmu píslušné vyústní zase

pímo splynutím s pokožkou, jež je znan široké; a konen
pohárek pátý. Po tomto pipojuje se k suborbitálnímu jiný,

krátký kanálek, jenž má samostatné vyústní blíže konci hla-

vy a výše, než suborbitální sám. Tento krátký kanálek (viz

na diagramu), pipojuje se svrchu k nmu jen docela na

krátko a smrem do vnitra hlavy se zase odštpuje a slep

koní. V tomto zakonení má pohárek. Na to suborbitální ka-

nálek vyúsuje za rourkou pedního ichového otvoru v zá-

hybu vytvoeném pyskovitým okrajem dutiny ústní.

Supraorbitální kanálek po svém odštpení od infraorbi-

tálního pokrauje v prbhu tsn nad okem. Zde ješt jsou

stopy onoho složitého vtvení, jak vidíme na obrázcích 25. a,

b, c; odštpuje se tu ješt jedna lakuna, celkem pátá, po te-

tím pohárku. Oba supraorbitální kanálky probíhajíce nad o-

ima a mezi zadními vyústními ichového aparátu jsou do-

sti blízko a vzdálenost jejich se ku špice hlavy stále zmen-

šuje. Lumen mají dosti velké; nad ichovým aparátem je

sploštilé a k laterální stran hlavy oste protáhlé. S ubývají-

cími laloky ichového epithelu nabývá kanálek opt kruho-

vitého lumina. Pokud jsou v okolí oka mocnji vytvoeny kry-
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eí lebení kosti, tu probíhá v souvislosti s nimi, pikládaje se

svými tvrdými obaly k jejich povrchu. Nad ichovým apa-

rátem však souvislost tuto ztrácí, ale ne definitivn. Pohárky
v supraorbitálním kanálku umístny jsou následovn: První

mocn vyvinutý s druhým pod ním ležícím nachází se hned

v odvtvujícím se poátku kanálku. Následující tetí vytvo-

en jest nad okem ped pipojením se nejvyšší, páté lakuny.

tvrtý následuje tsn za zadním otvorem ichovým (stále

sledujeme smr ku špice hlavy!) a brzy na to objevuje se

první vyústní supraorbitálního kanálku. Kdežto jsme se

díve setkávali s vyústním pomocí Allisových »primary

pores«, zde již vyúsuje kanálek krátkou vtévkou, složení ú-

pln podobného, jako kanálek sám. Je výsledkem hlubšího

uložení kanálku v hlav. V okolí pedních otvor ichových
sbližují se oba supraorbitální kanálky tak dalece, že splynou;

jejich splynutí je znan široké a leží na ethmoidu. Tvoí
zvláštní, pro Muraenidy typickou komrku, t. zv. e t h m o-

i d á 1 n í k o m r k u, jež dle Allise (3) homologickou s medi-

ánním kanálkem Selachií. Pro popis této ásti kanálku volme

obrácený postup sledování, totiž od poátku hlavy do vnitra.

Na píných ezech, tam, kde zasáhnou již horní elist, objeví

se záhy po stranách nahoe vchlípení kanálk supraorbitál-

ních. Sestupují do vnitra hlavy, odlouivše se od pokožky a

znan se sbližují. Objevuje se v každém pohárek. Oba kanál-

ky se pikládají k ethmoidu, probíhajíce tsn vedle sebe

(obr. 7.). V tchto místech jsou zasaženy dv široké vchlípe-

niny vtévek vyúsovacích, jež se blíží k obma kanálkm
(obr. 7.). Zatím tyto oba splynou, než na pohárcích je stá-

le patrnou párovitost, a tu již oba koní. Zárove se ke sply-

nulým kanálkm pipojí ob vtévky a vzniká tak široká

ethmoidální komrka, jak patrno z obrázku 9. Hned na to se

od roh komrky oba kanálky zase oddlí, aby pokraovaly
samostatn dále na hlavu. Komrka sama se též pedlí pe-
pážkou a v každé polovin se vytvoí nový pohárek. Celá ko-

mrka pak slep koní. Celkem obsahuje tedy u monté supra-

orbitální kanálek šest smyslových orgán a ti vyústní, po-

ítajíc v to i terminální zakonení.

Praeoperculo-mandibulární kanálek má prbh nejjed-

nodušší a nejpravidelnjší ze všech dosud popsaných. Po svém



40 I- Otakar Jolm:

odvtvení od kanálku laterálního pod horizontální polokruž-

uoii chodbou sestupuje pozvolna dol po p r a e o p e r c u lu,

opustiv os mastoideum; v tchto místech chová první

pohárek. Sestup dje se nejdíve pozvolna, jak tomu svdí
• kruhovité lumen, pak obrací se náhle dol a splývá opt s

l^ední ástí lakuny jej kryjící. Po té sebhnuv až na dolní

okraj a konec kosti, má v kruhovitém normálním luminu

druhý pohárek; za ním brzy následuje první vyústní tohoto

kanálku. Kanálek probíhá tu tsn pod pokožkou a vyúsuje

pímo. Celkov je patrno, že kanálek sleduje ku pedu se ohý-

bající dolní ást praepercula a pak spodní okraj kostry dolní

elisti. Tetí pohárek leží již pod Meckelovou chrupavkou, zá-

kladu to dolní elisti. Ji obalující kosti — angulare a

a r t i c u 1 a r e — jsou dosud velice slabé. Spojení kanálku s

elistí však je ješt nezetelné. Vyúsuje po druhé jako pe-<j

dešle a vniká hloubji; jeho spojení s dolním okrajem elisti

se stává užším. V tchto místech nachází se tvrtý pohárek a

brzy po nm následuje pátý, aniž by mezi nimi bylo vyústní.

Pod zadní polovinou oka kanálek vyúsuje po tetí vtévkou
vedoucí pímo k povrchu tla. Pod stedem oka je šestý po-

1

hárek a pod zadním otvorem ichovým tvrté vyústní. Sed-

mý pohárek a za ním následující pátá vyúsující vtévka leží

pod pední polovinou ichového aparátu. Hned za vyúsovací

vtvikou následuje osmý pohárek a tsn po jeho vyústní (6.)

pod zadním okrajem pedního otvoru ichového devátý. Desátýi

"a jedenáctý nacházejí se pímo pod pipojením vyúsovacích

vtévek 7. a S. ke kanálku. Vtviky tyto jsou dosti dlouhé a

smují lui stranu a ku pedu, zvlášt poslední; píinou délkyí

jejich je hluboká poloha kanálk uvnit elisti; její kosti, to-

tiž (dentale) probíhají blízko u sebe a blíže dutin ústní.

Ná konci kostí tchto se kanálky od nich oddlují a vyúsují

n*i ok i-aji' dutiny ústní.

K postranní áe poítají se též linie vnjších po-

hárk, nacházejících se na, rzných místech hlavy. Jsou to

Ony ;>pit órg-íiiis«, jamkové orgány Allisovy (1), pojmenované'

dle toho, že jsou ponoeny do malých jamek, nedosahujíce

ode dna pokožky až k jejímu povrchu. Tak najdeme takovéj

linie liiied na x^oátku spodní elisti; procházejí pod kanálky

opercnlo-mandibulárními, ponkud více lateráln. Ale poz-
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stávají jen z nkolika pohárk, asi osmi. Na horní elisti jsou

takové linie rovnž. J don ponkud stranou nad supraorbitální-

mi kanálky.

Tyto linie jsou již ponkud delší, jdouce skoro od za-

átku horní elisti až k oku, nad ohma otvory ichovými.

Pohárky v obou následují za sebou asi po 0-08—01 mm. A
konen ješt dv linie probíhají v okolí aparátu sluchového.

Nižší, asi tak dlouhá, jako ona dolní elisti, jde paraleln pod
infraorbitálním kanálkem této ásti hlavy a druhá, jdoucí

šikmo na zad od temene až nad kanálek. Tím je rozloha po-

stranní áry u monté vyerpána.

Srovnáme-li pomry její s pomry Allisem (2) uvede-

nými pro Muraenidy a zvlášt pro Congera, tu vidíme, že

jsou skoro úpln shodné. Pouze z jednoduchosti a odchylek

u momé uvedených jeví se postranní ára tchto rybek teprve

ve svém vývoji. Co do potu orgán smyslových i základní

rozlohy kanálk odchylek není, až na to, že u monté schází

kížová supratemporální kommissnra a také je mén onch
»pouches«, lakunovitých rozšíenin kanálku, jmenovit oper-

culo-mandibulárního a infraorbitálního.
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Výklad obrazc.

1—26- Fotografie jednotlivých ležitjšich ez ze série bar-

vené Heidenhainovým haematoxylinem a svtlou zeleni; 5 ^ Zvt-
šení: 1—6, 11—24. SOkrát, 7—10 lOOkrát.

25. a, b, c. Postup splynutí kanálku supraorbitálního s pod-

kožní lakunou nad okem. Fotografie z téže série. Zvtšení lOOkrát.

26. a, b, c. Postup rozvtvení infraorbitálního kanálku v supra- a

suborbitáluí v konin blízko za okem. Na 26. c) patrný 4 podkož-

ní lakuny nad infraorbitálním kanálkem; 26. b) jich splývání; dol

ní oddlená ást jest poátkem suborbitálního kanálku, 26. a) úplné

splynutí. Další obrázek, vlastní rozvtvení, vynechán, ježto je

znan podoben obr. 26. b) ; pouze pepážka je náhle širokou. Fo-

tografie z téže série, zvtšení lOOkrát.

27. Rudiment bývalého snad spojení infraorbitálního kanál-i

ku s dutinou sluchového aparátu (v levo), v podob nápadného
ztenení stny mezi obma dutinami.

Fotografie z téže série, zvtšení 300krát.

28. a)—). Postup vchlipování laterálního kanálku. Zvtš.i

460krát.
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29. Prez supraorbitálním kanálkem. Patrná vnitní pevná
vrstva epitheliální a jí objímající jemná. Zvtš. 950krát.

30. Píný prez kanálkovým orgánem Heidenhain. Zvtš.
1200krát.

30. Píný prez kanálkovým orgánem. Heidenhain. Patrná
(Ivoiivrstevnost smyslového epithelu. Zv. TOOkrát.

32. Okrajové buky pohárku Heidenhain. Zvtš. 1880krát.

33. Cylindl-ické podprné buky s fibrillární strukturou. Hei-

denhain. Zvtšení 1880krát.

34. Smyslové buky s rzn vytváenou plasmou a s basál-

uím tlískem. Heidenh. Zvtš. 1880krát.

35. Smyslová buka s diplosomem a starším basálním tlí-

skem. Heidehain. Zvtšení 1880krát.

36. Smyslová buka s diplosomem. Apathyho impregnace.
Zvtš. 1880krát.

37. Smyslová buka s monosomem, vláknitou endoplasmou
a basálním tlískem se spodinou brvy. Heidehain. Zvtšení 3600krát.

38. a) Smyslová buka s basálním tlískem pi zaostení na
jeho dutý sted. Heidenhain. Zvtšení 1880krát. b) Smyslová bu-
ka s kanálkem v endoplasm.

39. a)—e). Cupula terminalis v rzných stadiích, a, b — gen-

tianaviolett, c — Heidehain, d — polychromní methylenová mod,
e — nejstarší stadium-brasilin. Zvtšení 1200krát.

40. Neurofibrilly impregnované dle Golgiho. Zvtš. 1880krát.

41. Zakonení nervové. Methylen, mod. Zvtš. 1880krát.

42. Vnjší pohárek. Heidenhain. Zvtš. 1200krát.
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II.

Monografická studie o eských párožnatkách.

Napsal

dr. Jan Vilheim,
profesor prvuí eské reálky v Praze na Novém mst.

(S 41 vyobrazeními v textu.)

Pedloženo v sezení dne 21. listopadu 1913.

Pedmluva.

Své studie o párožnatkách eských pedkládám veej-

nosti po bedlivém a podrobném víceletém výzkmiiu.

Sporá, pirozená stanoviska tohoto zajímavého typu

tajnosnubného rostlinstva v echách postupn v poslední dob
jeduo po druhém mizejí rychle postupujícími a soustavn pro-

"\('Zovanými melioraními a splavovacími pracemi ve velkém

rozsahu skoro ve všech eských krajinách, dále pak zneiso-
váním vod tekoucích i stojatých odpadk}^ kanalisaními a to-

várními. Louže, tn, píkopy a stružky na bažinných a raše-

liímýeh hrnkách, r,ybníky, v nichž rostou ponejvíce parož-

natky, v pítomné dob se odvodují a vysušují, nebo zem-
dlství hledí využitkovati každé píd plodné pdy k úelm
hospodáským. Proto hledl jsem v práci své zachytiti ješt

kus historie eské flory tajnosnubné nejen z poátku tohoto,

ale i z minulého století. Z toho dvodu neobmezil jsem se na

parožnatky, jež jsem v nejposlednjší dob zjistil, nýbrž pro-

'uloval jsem veškerý materiál mn pístupný z ech. Mate-

riál šl)íral jsem sám na jednotlivých exkursích v rzných kon-

inách ech, nebo soustavn prozkoumal jsem nkteré kra-

jiny eské.

Vstník král. eski'- spol. nank. Tída II. 1
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K studiu mimo vlastní nálezy jsem použil zvlášt ceuné

kollekee parožnatek, sbírané univ. prof. dr. J. Velenoxským
z jeho vlastního herbáe, herbáe Museakrál. es. a zbyt-

ku sušených parožnatek z výmného ústavu Opizova od*

zesnulého univ. prof. dr. Lad. elakovského. Laskavé ochot^^:

a pízn k mému studiu obou svých universitních uiteli^!

vdn tu vzpomínám. Mimo to poskytli mi materiál esky
moji pátelé, pp.: nniv. prof. dr. Kar. Domin, prof. dr. Jos.

.

Podpra, zesnulý prof. clr. Kar. Tocl, prof. Max Saska, asi-

stenti botan. úst. univers, dr. K. Kavina a, dr. G. Dank (takév|

za provedení habituelních fotografických snímk) , asist. bot.

úst. vys. šk. techn. dr. E. Baudyš, odbor. u. Jos. Eohlena,
,

MUDr. Nap. Radba, prof. Jan Roubal, JLTC. Lad. Novák, I

prof. V. J. ŠTPÁN, jimž vyslovuji na tomto míst svj dík,

rovnž dkuji p. dr. Edv. Bayerovi, kustodu botan. odd. Mu-
sea král. es. za ochotné pedložení veškerého materiálu mu-

sejního k srovnávacímu studiu a za laskavé zaslání literatury

prof. dr. Alfr. Ernstovi, ed. univers, botan. ústavu v Cu-

ryehu, prof. dr. K. Giesenhagenovi v Mnichov, dru Leon.

FoRMÍGGiNi v Padov a j. K mému výzkumu hmotn pispla
v prvnjších letech mého studia II. t . G e s k é A k a d e m i e,

Komitét pro výzkum ech a pírodovdecký
sbor Museakrál. es., za kteréž podpory vzdávám velý
dík. —

Sbírání parožnatek není snadné a nkdy potebí k tomu

mnoho osobní odvahy k lovení v hlubších vodách a mnohdy
rovnž velké trplivosti k mén snadnému praeparování a

zvlášt pak k namáhavému urování mikroskopickému získa-

ného materiálu. Z etných exkursí vracíval jsem se roztrpen

a ziklamán, nenaleznuv ani jediné parožnatky, jDesvdiv se

jen o nevyskytování se parožnatek v etných vodách eských.

Bývalá proslulá nalezišt polabská v dívjší dob bohatá na

parožnatky jsou již hodn ztenená a nkterá stanoviska z do-

by Opizovy (Podbradsko), elakovského (Oužice) jsou

soustavným odvodnním úpln vymizelá. I v etných jiných

vodách, v nichž mly by parožnatky píznivé podmínky ži-

votní, nenalezl jsem ani jediného jejich zástupce. Ve velkých

r^^bnících, zvlášt jihoeských, koist byla pomrn malá, ne-

bo tu výzkum provozovaný jednotlivcem jest nesmírn ob-
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tížný. Pedn nelze se mnohdy piblížiti snadno k takové vod,
uebo zakazuje se chze po loukách rybníky obklopujících,

nepístupné jest pak také moálovité pobeží a zarostlé behy
rákosím, a nedostatek píhodného plavidla, z nhož by se

mohlo loviti ve vtších hloubkách, znemožuje jednotlivci sou-

stavný výzkum tchto vod.

Pi spracování eských parožnatek prostudoval jsem

nejen eské formy, nýbrž také evropské a z jiných díl svta,

pokud jsem je získati nebo prohlédnouti mohl, zabývaje se

souasn s parožnatkami balkánskými. Pidržel jsem se á-
sten hlavního systematického rozdlení svého pedchdce
ve spracování eských Gharaceí sv. p. z Leonhardi a jeho

souasníka Alex. Brauna, kteí dali základ k nynjšímu sy-

stematickému roztídní parožnatek. Mimo to sledoval jsem

rozlenní forem vtšiny druh dle prací monografa W. Mi-

GULY, ovšem nesdíleje mnohé jeho názory pro nevhodnost na

naše pomry. Proto úpln samostatn jsem znovu spracoval

roztídní forem u nkterých druh. Také popisy všech dru-

h jsou poízené jen dle rostlin v echách se vyskytujících,

takže diagnosy asto se liší v mnohých znacích od popis uve-

ejnných v jiných publikacích. Nových parožnatek pro echy
uvádím 6: Tolypella prolifera, Chara intermedia a Ch. deli-

catula, z nov popsaných subspecií pak Chara HippelUana,

Ch. pannonica a Ch. bohemica, mimo velkou adu nov po-

psaných a zjištných forem v echách (všech celkem 107),

nehled k peetným novým stanoviskm dosud málo zná-

mých druh.
Mimo systematickým spracováním zabýval jsem se po

nkolik let také studiem klíeni a vývojem parožnatek.

Svou práci rozvrhl jsem na dv ásti. Y první všeobecné

ásti podávám krátký úvod k lepšímu porozumní ásti spe-

ciální. ást morfologicko-anatomická obsahuje struný výklad

rostliny parožnatkové dle vlastních pozorování a názor nebo

zrevidované udání dle souasné literatury. Y ásti literárn

historické strun poukázáno k literatue o parožnatkách, po-

kud nebylo k ní pihlíženo ve spise Migulov a jeho ped-
chdc. Y druhé ásti mimo zempisného rozšíení parož-

natek v echách a speciální ásti pedeslal jsem postup vý-

zkum v echách a floristický výzkum parožnatek eských.
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jež jsou zárove píspvkem k historii botaniky v echách.
V ásti systematické uvádím jen rostliny ze stanovisek, je
jsem sám mohl prostudovati, a jen v málo pípadech uvedeny
rostliny ze stanovisek starších, dvuje udáním sv. p.

z Leonhardi, Alex. Brauna a W. Miguly.

Všem, kteí mn poskytnutím materiálu nho jinak ra-

dou a pomocí hýli nápomocni, vzdávám velý dík!

V Praze v listopadu 1913.

Spisovatel

I.

Všeobecná ást.

1. ást morfologicko-anatomická.

Parožnatky jsou vesms rostliny vodní, jednoleté nel>o

vytrvalé. Obyejn spolen rostou na dn vod v ídkých nebo

hustých trsech, asto vyplujíce hustým porostem velké plo-

chy, j^ndj porznu ojedinle splývají trsíky jejich v ml-
kých i hlubších vodách sladkých, slaných i brakických. Jen

dle zevní tvánosti mohly by považovány býti za podobné n-
kterým vodním jevnosnubným rostlinám (Hippuris, Myrio-

phi/lluin, Ceratophyllum, Zanichellia, Najas) nebo snad Eqiú-

setum. Jsou morfologicky nejdokonaleji organisovanou sku-

pinou Thallophyt bez bližších vztah k jiným skupinám

tchto. Stélka jejich jest pravideln rozlišena v pravé lánko-

vané rhizoidy a osy (lodyhy a vtve) s neobmezeným vzr-
stem, dále pak rozlenna v listy vzrstu obmezeného v pra-

videlných a stídavých peslenech sestavené kolem lodyhy,

na nichž jako na lodyze stídají se lánky s uzlinami. V uzli-

nách list mohou vznikati opt listy druhého i dalších stup
(lístky). LodA^žní lánky jsou bu jednotlivé nahé, rourkovité

buky nebo složeny jsou ze stední rourkovité buky a z obalu

tenkých spiráln toených rourek t. zv. okornatní. I list>'

mohou míti podobné okornatní. Parožnatky nemají rodo-

zmiiy. Pohlavní rozmnožovací ústroje, lišící se zcela od ostar-

ních rostlin mají dvoje, samí antheridie a samicí oogonia (cy-

stokarpy). Význané jest pravidelné umístní tchto rozmnr.

žovacích orgán zvlášt pro nrité rody: u druh jednodo-
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liio.^t a dvondomost jest stálá. Pohlavní rozmnožováiií dje se

^ oplozením Iniilky vajené v oogoniii pohyblivými spiráln sto-

í enými. dvonluvými spermatozoidy. Produkt pohlavní kopii-
' laee jest jednobunná spora (jádro). Výminkou jsou iie-

ziírodnné. uzrávajíeí však spoiy u Ckara cmíescens (pravá

r t h e n o g e n e s e) . Jiné nepohlavní spory (gonidie, zoo-

spory) nebyly dosud pozorovány. Rozmnožování vegetativní

jest asté (bambulky, ualionohé vtve, druhotné prvoklíky).

Z jádra nebo pi vegetativním rozmnožování vzrstá nejprve

prvoklíek (prochara), první to vývojové stadium rostliny

jako osa první a z této pak druhá osa — druhé stadium vývo-

i,
jové — vlastní rostlina parožnatková s rozmnožovacími or-

i Síány.

A. P r v o k 1 í e k (p r o c h a r a)

.

Jádro parožnatek klíí dle druh v rzných msících

I: roních. Mimo to jest doba klíeni parožnatek také závislá na
i stavu vody, osvtlení a na klimatických zmnách lokality.

,
Toho dokladem jsou mi jednak pozorování jistých druh

i

(Chara frciijilis, aspera a liispida) na téže lokalit v Polabí u

I Neratovic, jednak pokusy, jež jsem konal rovnž po nkolik

|,
let doma v aquariích pstováním více druh parožnatek

j
z jader.

I

í První klíeni jádra parožnatkového pozoroval jsem

v únoru 1901 pi studování herbáuího materiálu. Byla to Ni-

[

tella gracilis od Tebon sbíraná v srpnu r. 1899, kterou roz-

!

pustil jsem v teplé vod ve sklenných nádobkách. Opadané
> spory voln vznášely se na povrchu vodním a v nkolika málo

í dnech skoro všechny vyklíily. Klíivost jader u tohoto druhu
i MiGULA (1. c. Rabenhorst. Fl. Char. p. 165) pozoroval dokonce

i

po 6ti letech. Klíky vyvinuvše jen první j^eslen listový ve-

» -^ins zhynuly.

V roce 1903—1 pstoval jsem charj' polabské v aquariích

t a pozoroval jsem zvláš klíeni Chara liispida. jednak z jader,

i

jednak z uzlin lodyžních. Soustavnji však sledoval jsem klí-

: cení Chara foetida, fragilis, aspera a hispida v r. 1910—1913

i

na hojném materiálu i za zrznní teploty vody. Klíením pa-

rožnatek zabývala se již celá ada botanik: V-ucher, Kal-



6 II. Dr, Jan Vilhelm:

Fuss, BiscHOFF, Pringsheim, A. Braun, Nordstedi, A. de

Bary, ásten též Migula a Giesenhagen.

Pozorovaný prbh klíeni jader parožnatkových jest

skoro na malé odchylky souhlasný n všech druh.
Po kratší nebo delší dob odpo-

inku vnitní obsah jádra skrytý v o-

balu neprhledném rozdlí se ve 2

buky, z nichž basální buka obsahu-

jící hojn zásobních látek, analogická

funkcí dlohám u jevnosnubných rost-

lin, zstane uvnit jádra a druhá, na-

zvaná první uzlinnou bukou, roztrhne

obal jádra 8 dlí se kolmou pehrád-

kou znova ve 2 buky. Z tchto rychle

vyrstajících vláknitých bunk jedna obrací se geotropieky

vzhru svisle, druhá pak roste svisle nebo šikmo dol. První

z tchto bunk vyrstá pozdji v prvoklíek (proeharu) a

Obr. 1. Chara aspera.

Klíeni jádra (j), z n-
hož vyrstá prvoklíek

(p) a hlavní koen pr-

voklíku (r).

Obr. 2.—3. Chara aspera. Další vývoj prvoklíku a hlavního

koínku z jádra.

druhá v hlavní koen prvoklíku. Ob dále utvoí stídav
lánkové a uzlinné buky. První tyto uzlinné buky na prvo-

klíku a koenu rozdlují se ve dv buky, jež oddlují další

obvodové buky dorstající v peslen zprvu vláknitých jedno-

duchých bunk rhizoidových. Tak vznikají koínkové útvary

bez chlorophyllu, erpající dosud ze zásobních látek basální

buky jádra.
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Prvoklíková terminální buka nad uzlinou rliizoidovou

segmentuje dol nkolik bunk, z nichž hoení tvoí t. zy.

špiku prvoklíku. Nejdolejší buka z tchto šikmou pehrád-

kou rozdlí se nahoe v úzkou terovitou buku, jež jest vý-

eliodiskeni vzrstu vlastní rostliny parožnatkové, a v delší

buku lánkovou pozdji tsn pod vlastním peslenem prvo-

klíku, ve které lze již pozorovati první zrnka chlorophyllóvá.

Terovitá buka vysune se na jedné stran ponkud z vlákna,

s.

r\
=®

®

Obr. 4.-9. Chara aspera. Postupný vývoj prvoklíku.

jež nám pedstavuje dosavadní útvar prvoklíku, a nabývá

tvaru zevn kulovitého. Tato buka jest uzlinnou (k) rozdlu-

jící se ve dv buky (hl, hr) , z nichž vzniká peslen prabunk
list první uzliny prvoklíku (i^i, u^, u^ atd.) a uvnit zbytky

dvou pvodních uzlinných bunk {cl, cr).

1 zde platí vzorce pro vzrst pupenu parožnatkového

(dle vyobrazení) stanovené Giesenhagenem :

= cr+ Ui + Ui + ^5 + ^h -^ cl-\- u-2 + ik + Ue -\- Us=
=: {cr+ Cl) + (Ui + W2 + ^k + Ih + Ih + ^6 + 'W'7 + Wh.

Dlení tchto dvou uzlinných bunk dje se znan
urychlen a buka na míst prvního listu m v pední ^ásti ne-
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vyroste jako ostatní v listy, nýbrž stává se vrcholovou Inul-

koii pupenu (V) vlastní rostliny parožnatkové. Pak jest:

u^ = V

Buka (F) jest z poátku obstoupena rychle vzrstají-

cími 2 prvními listy prvoklíkového peslenu po obou stra-

nách. Tato vrcholová buka pupenu dlí se dále dle vzorc

:

V = v -i- fi, g = k -^ i,

10. Chara aspera. Vývoj peslenu listového prvoklíku a pu-

penu (v) vlastní rostliny z uzlinné buky (1—6).

a nepatrná terovitá lánková buka (i) zstává skryta v uz-

lin prvoklíkové, kdežto z basální uzliny pupenu (k) dalším

dlením vznikají 2 l:)uky, z nichž vysunou se v pedu mezi

druhým (u^) a tetím (u^) listem, vzrstající ve 2 listy prvo-

klíkového peslenu uzavírajíce pupen do stedu mezi lístky

a špiku prvoklíkovou.

Pední listy prvoklíku vyvinují se obyejn v jedno-

duché vlákno složené ze 3—5 zelených bunk. Zajímavé jest, že

zprvu, dokud nedoroste špika prvoklíku rozdlená u Nitell
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ve 2—3, u ToJifpell a Char y 3—7, nejastji jen v 5 bunk
ronohem silnejíc-h a delších než n list prvoklíku, jest vý-

voj list poznenáhlý. Špika prvoklíku obstarává jako dle-

žitý orgán výživy stavební látky

pro vývoj list prvoklíkovýeh

a možno ji srovnati s funkcí

prvních list uaddéložních u rost-

lin jevnosnubnyeh. Poslední buii-

ka špiky prvoklíkové má nej-

astji podlouhle kulovitý tvar

na konci, a také u téhož druhu

možno pozorovati rzné odchyl-

ky. Podobn i dokud nejsou zna-
uji dorostlé listy prvoklíku,

jeví vrcholová buka (pupen) po-

mrn malou innost, oekáva-
jící silnjší píliv stavebních lá-

tek z peslenu list prvoklío-

výeh. Proto nelze na prvoklíku
snadno tento pupen pozorovati a

zejmé jsou jen listy, za nimiž

a mezi špikou prvoklíkovou po-

zdji neobvejn rychle vyrstá
nová osa vlastní rostliny parožnat-

kové, dlící se pak dále v lánky a uzliny. Dobe dají se sledo-

vati ve svém vývoji lístky prvoklíkového peslenu dle potu
jejich bunk a možno tak pi vtším srovnávacím materiálu

pesn stanoviti postup dlení uzlinných bunk.

Obr. 11—13. Chara aspera.

Peslen list prvoklíku a

pupen 'v; totéž v dalším vý-

voji; pupen prvoklíku vy-

atý ze strany.

Obr. 14—16. Chara hispida. Peslen list prvoklíku z rzných stran.
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Prvoklíek parožnatek jest zakonen špikou prvoklí-

kovon, která jest pravideln mohutnji vyvinuta než listy pe-
slenu prvoklíkového i délkou svou asto dosahuje až jedné

tetiny celého prvoklíku. 1 tvar zakonení této špiky jest

odchylný mnohdy od list. Pupen, t. j. druhá

osa parožnatky, vyvinuje se kolmo na ose první

z base špiky prvoklíkové, vzrstem však o-

hrací se ve smr špiky,

Prvoklíek má mimo peslen listový i pe-
-slen rhizoid a jeví takto znanou samostatnost.

Veškeré ásti prvoklíku nemají rozmnožova-

•eích orgán a celkem podobají se vláknitým

Obr. 17— 19. Chara hispida. Peslen list prvoklíku s pupenem
a v posledním obraze se špikou prvoklíku.

rasám zeleným, majíce však pesn rozlišené ásti své stélky

v lánky a uzliny i peslenovité útvary listové a koínkové

práv tak jako vlastní rostlina. Chceme-li si pedstaviti ped-

chdce nynjších parožnatek v dávných dobách geologických,

bylo by nutno pihlížeti nejvíce k tomuto prvoklíku, který

pedstavuje vlastn prvotní útvar parožnatek a jest na velice

malé odchylky spolený skoro všem druhm. Eozmnožování

takové rostliny podobné prvoklíku v dávných doliách mohlo

býti vegetativní (zoosporami*) jako dosud nacházíme u ze-

') Tvoení zoospor ])ozoroval jsein ve špice prvoklíku, ale
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lených as (ua p. Cladopliora) . Vlastní rostlina parožnatková
vznikla dlouhým vý^^ojem a zdokonalením, vytvoivši však
rozmnožovací orgány zanechala asi rozmnožování vegetativ-

ního. Prodlaly-li ostatní rostliny tajnosnnbné, nehled ku
jevnosnubným, tak znaný rozvoj svých orgán v dob kratší

uež parožnatky, musíme pedpokládati, že parožnatky se zm-

Obr. 20. Chara hisinda. Peslen list
prvoklíka s prvním peslenem vlastní

rostliny a se špikou prvoklíku.

Obr. 21. Chara hispkla.

Peslen list prvoklíku
s prvním peslenem

vlastni rostliny v jiném
stadiu vývoje.

' • .. .

i

Uliv již od pradávné doby a v prvoklíku zachovaly pvodní
[ pratvar parožnatkový.

V prvoklíku parožnatek druhdy spatovali mnozí cha-

1
rologové první generaci, srovnávajíce parožnatky s ostatními

I
tajnosnubnými, u nichž lze rozlišiti rodozmnu. Jiní opt

j' srovnávali prvoklíek tento si protonematem mech. Ale
v obou pípadech nelze nalézti analogon, jež by se dalo vy-

svtliti nenucené a správn. Proto novji Migula (1. c. Ra-

benhorst, Fl. p. 7.) obrátil se proti staršímu názoru Alex.

jpo dkladném vyšetení byly to parasititi protisti dosud mi ne-

známého pvodu.
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]-}rauna o dvou generacích u parožnatek i proti astému srov-

návání parožnatek s mechy. Rovnž prý nemají parožnatk}-

pi klíeni žádné analogon mezi asami. Velenovský (]. c.

š.p.

r\

Obr. 22. Chara hispida. Lis-

tová uzliiiaprvoklíku v ezu
píném {p pupen, s. p. špi-
ka prvoklíku, 2. a 3. listy)

O

í)br. 23—25. Chara hispida.

Rzné zakoneni špiky pr-

voklíkové u téhož druhn.

Srovn. morf. I. p. 67.) porovnává prvoklíek char k první ose

jevnosnubných (na p. oddenek) a vlastní rostlinu co osu

druhou (na p. nadzemní lodyha). Týž dále praví, že pipo-

Obr. 26—27. Chara hispida. Uzlina koínková na prvoklíku; další

vývoj její.

míná zelený prvoklíek a hlavní koínek klíící embryo ka-

pradin (na p. Ceratopteris) nebo možno ho srovnávati se spo-

rogonem mech s tím rozdílem, že prvoklíek i s definitivní

rostlinou pedstaA^uje nám rostlinu pohlavní a zárove vy-
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trusorodnou. S tímto názorem dlužno souhlasiti, nebo u pa-

rožnatek není vbec rodozmny jako u mech a cévnatých

tajnosnubných, a z pohlavní spory vyroste prvoklíek a z to-

hoto vlastní rostlina s pohlavními orgáu3^ Generace druhé
nepohlavní, kterou mžeme sledovati na p. u mech a cév-

natých tajnosnubných u parožnatek nemáme a tudíž musíme
považovati parožnatky za nižší typ Thallophyt než

mechy. Generaci druhé mohla by odpovídati odpoívající

.spora. Za to generace první jest u parožnatek pi své anato-

mické jednoduchosti lépe a mohutnji morfologicky vyvinuta

než u výše organisovaných tajnosnubných.

Nejlépe vysvitne srovnávání homologických ástí na

pehledné tabulce:

Parožnatky Mechy Cévnaté
tajnosnubné

íprvoklííek (prochara)
ivlaítní rostlina

antlieridium cystokai'p

I 1

buka
vajenáspermatozoid

jádro

lodyžka

/ \
antheridiiim archegonium

I

spermatozoid buka
vajená

prothallium

/ \
antlieridium archegonium

buka
vajenáspermatozoid

sporogon
tobolka

spora

I

protonema

zárodek
rostlina vlastní

výtrusnice
I

I

spora

Z koínkové uzliny na prvoklíku dlí se uzlinná buka
nejprve ve dv buky, jež pak oddlí obvodové buky, z nichž

vyrnstají pravideln koínková vlákna podobná koínku hlav-

nímu nebo nkd^'^ prvoklíek práv tak jako z jádra.

Ponvadž prvoklíek parožnatek není totožný s prvo-

klíkem cévnatých tajnosnubných ani s protonematem mech,
zasluhuje zvláštního pojmenování prochara.

B. Koínky (rhizoidy).

Z vyklíeného jádra první koenová buka vyrstá
•svisle nebo šikmo dol vedle prvoklíku ve vlákno koenové,
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25.

iiezeleué, jež dalším dlením vyvinuje se v silnjší koínek a
slabší postranní koínky.

Tyto útvary koínkové liší se od prvoklíeku již na první

pohled zbarvením postrádajíce chlorophyllu vbec, pak sm-
rem vzrstu a zvláštním dlením vláknitých bunk, jejichž

pehrádky nejsou ve vlákn píné, nýbrž podoby S a json

skoro k stnám rovnobžné. A. Braun pirovnával tjto kii

dvma nohám, jež svými chodidly obrácen byly k sob polo-

ženy. Na špice takového chodidla

vzadu ležící ástky buky vzniká

dalším dlením bunk dlící se n-

zlina, ze které postranní slabší ko-

ínková vlákna vyrstají a podobn
se rozvtvují jako vlákno hlavního

koínku. Totéž zjistil jsem u všech'

pozorovaných prvoklík souhlasn,^

jak již GiESENHAGEN (1. c. Untcrsu-
j

cliungen liber die Characeen, Se-i;

par. p, 7.) uvádí u Chara aspera a!

tím opravuje tvrzení Migulovo (1. c.

Rabenh. Fl, p. 9.), že z hoení buky
odpovídající pat chodidla vyrstají

postranní koínky. Z jádra vyrstá'

mnohdy nejen prvoklíek a hlavní ko-

ínek, nýbrž i pozorovati mžeme astji, že z uzliny koínko-

vé na prvoklík mimo vlákna koínková ješt jeden prvoklí-

ek se vyvine, z jádra pak rovnž vedle nejastji jednoho nor-

málního prvoklík vjTTOste ješt druhý a z téže uzliny pak;

asto V3^vinují se ješt 2—3 koínková vlákna obyejn slabší I

než hlavní koínek. Totéž udává také De Bary (1. c. Zur Kei- i

raungsgeschichte der Characeen). Tyto útvary vyvinují se

zpravidla pozvolnji a bývají ve vzrstu opoždny proti prvo-

klík a koínku hlavnímuL.

Zvláštní útvary na koínku možno pozorovati u jistých

druh, jež olrjevujíce se pravideln i v urité podob jsou dn-'

ležitým znakem pro rozlišení systematické. Jsou to zvlášt

t. zv. l)aiiibnlky (hlízky) na podzim se vyskytující u druh
v echách rostoucích {Chara aspera, hispida, delicatula f.

hul-

bifera). Z tchto bambulelc mohou se rostliny podobn jako

Obr. 28—29. Chara hispí

da. Vznik uzliny na hlav

ním koínku.
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z jader v následiiiící vegetaní period vegetativii rozmnožo-

vati. Podrobnji prostudoval Giesenhagen bambulky u Chara

aspera a jiných druh (1. c. Untersuehungen p. 63—73.) a j.

Bambulky obyejn bílé tvaru kulovitého jsou naplnny
v zim velkým množstvím škrobovnách zrnek, jež dle vyše-

tení GriESENHAGENovÝcH vc všcch pípadech jím ohledaných

musí býti pokládány za modifikace nebo meta.morfosy, uri-

tých vegetativních orgán. Obzvláštní tvar tvoí bambullry u

lolypeUopsis sieUigera, u kteréž vznikají krásné hvzdicovité

útvary, jejichž složení a význam byl rovnž Giesenhagenem
objasnn.

Z bambulelv tvoících se na koínkových vláknech rovnž
I z napuchlých doleních lodyžních uzlin obsahujících množ-

: ství zásobních látek, zejména škrobových zrnek, u druh pe-
zimujících V3"\dnují se podobné útvary prvoklíkm, rozlišené

Pringsheimem (1. c. Ueber die Vorkeime etc.) vtevné prvo-

1
klíky (Zweig-^^orkeime) a nahonohé vtve (nacktfússige

I
Zweige)

.

Koínková vlákna nelze ovšem srovnávati morfologicky

> koeny cévnatých rostlin, nýbrž jen s jejich funkcí fysio-

I

logickou (pijímání potravy) a mechanickou (upevnní rost-

liny na dn vod). Pro systematiku nemají významu, nebo
i jsou stejn jednoduše organisovány a nelze jich upotebiti

I k rozlišení druh. Mže se souditi z jejich stejného tvaru

II všech forem parožnatek, že uchovaly se v pvodní podob
y. ])i'atvaru parožnatek.

C. Lo dy h a a li s ty.

Vrcholová l)uiíka v uzlin prvoklíkové, jež pedstavuje

I'

vzrstní bod, svým neobmezeným dlením dává vznik buii-

káni, z nichž pozdji veškerá rostlina (osa druhá) vytvoí
^všechny své ásti. Tato vrcholová buka (V) má podobu vy-

ipouklou a po vytvoení primitivních list uzliny prvoklíkové
dlí se ve dv buky (mladou vrcholovou r a spodní //).

Spodní oddluje dol opt rovnovážnými pehrádkami dv
;terovité buky, z nichž dolení (i) nedlící se dále, vzrstá
jdo délky a nazývá se lánkovou a svrchní (A) uzlinnou. lán-

fkové (internodialní) buky náleží u nkterých drnhn k nej-
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vtším bukám v rostlinstvu vbec, nebo bývají ^U—2 mm
v prmru a dosahují délky 2—3 dm. Uzlinná (nodiální) dlí

se ve dv buky, jež oddlí dále obvodové buky, z nichž

zase dalším dlením vznikají listy, okornatní, palistový v-
nec a pravidelné vtve v úžlabí list, pípadn i nahonolié

vtve a vtevní prvoklícky. Ponvadž vzrst bunk uzlin-

'

ných jest velice rychlý, jest pesné pozorování jednotlivých

bunk se dlících v uzlin dosti obtížné.

Pesnjší anatomii pupenu a uzlin, jako i jiné podrob-

nosti anatomické o okornatní a listech, podali zvlášt Gie-

SENHAGEN, A.. Ernst a Z jclio školy ješt Kuczewski, Non-J

WEiLER, Arthur Muller, Adolf Witt a Ctha. Sluiter.

Ctiesenhagenem (1. c. Untersuchungen etc, p. 59) sta-

noven zákon vzrstu pupenu parožnatkového, od nhož ne-

1

jsou dosud výjimky, tímto vzorcem:

F = (v -f- o)

= [v + (A- ^ i)],

pi emž na pravé stran rovnice mladá vrcholová buka
oznaená v dospívá zase v pvodní velké V a dále obnore-

ným bunným dlením

= (v + f/i) = [v + (/vi -^h)].

Vyvinutí celého pupenu z pvodní vrcholové Iniky V
lze pak vyjáditi vzorcem:

V=^[V + (kn+ i>, )+ (kn-1 + ^H-l)+ + (Ai + /i)+ ( A- + 0).
''

Všeobecn platný zákon o dlení pupenových uzlin pa-

rožnatek stanovil Giesenhagen tímto výrazem:

K = hr -\- hl

= {cr-\-Ui-^ih^ . . . -{-i{.2„-\) + {cI-\-u-2'i-iu-\- +''2» )•

pi emž hr a hl jsou druhotné uzlinné buky, v nž se roz-

dlí pvodní uzlinná buka, z nichž v uzlin dalším dlením!

vznikají obvodové buky, oznaené u-^, u.. atd. Z tchto

t

bunk pozdji v^^vinují se listy, okornatní lodyžní, palistový

vnec, pravidelné vtve lížlabní: cr a cl jsou zbytky druhot-

ných uzlinných bunk jdo oddlení bunk z jejich olivodu.
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Zákon o dlení pupenových uzlin mže býti vyjáden

í iinak uspoádaným vzorcem:

K= {cr+ cl) -\- {ui -\- Ui -{-... . ihn ).

Tak zvané listy parožnatek bývaly také nazývány vt-

i

vemi peslenovými (ramuli, folia nebo paprsky) . V mnohých
\ vztazích podobají se lodyze, ale také od ní se znan rzní.

j

Vyvinují se z obvodových bunk uzliny lodyžní {u-^^, ^Í2 atd.)

f
a tvoí peslen kolem ní. Poet tchto list bývá velice roz-

i manitý i u téhož druhu nebývá stálý, 6—15, asto jen 7—

8

list v jednom peslenu. U Characei bývá jejich poet vtší

1 než u Nitellacei, ale tu také poet pro jednotlivé druhy stá-

j

lejší. Listy vyvinují se smrem basipetalním (na rozdíl od
' lodyh) a mají ukonený vzrst. Buky listu vzniklé z vrcho-

lové buky listové {v') jsou jako u lodyhy stídav lánkové
(!) a uzlinné (h) .

Poet lánk listu jest podle druh dosti stálý, ale asto
ua témže individuu nalezneme etné odchylky; na listech u

f
Nitell bývá obyejn 2—5, u Char 7—10 lánk. Poslední

I jedna nebo více bunk listových nedlí se v lánkovou a uzlin-

nou, takže uzlinné tu scházejí a lánkové jsou jedna vedle

:
druhé; nazývají se dohromady pak koneným lánkem li-

i stovým. Buky lánkové listu se dále nerozmnožují jako u
' rodu Chara mají také okornatní na listech, jež vzniká z bu-

nk, a z nich pak vyvinují se lístky (foliola) nkdy i zvané

,

postranními nebo paprsky druhého stupn. Nkteré druhy

i rodu Chara mají také okornatní na listech, jež vzniká z bu-

nk basilární uzliny lístkové. Poslední buky listu bez uzlin

bývají skoro vždy neokornatné.

Lístky u rodu Chara jsou vždy jednobunné a menší

;
než listy, i poet jejich v uzlin bývá skrovnjší než list

j

v peslenu. U nkterých druh bývají stejné délky {Chara

canescens), jindy jsou nestejn dlouhé a pravideln na vnit-

!

ní stran listu k lodyze obrácené vyznaují se vtší délkou

' {Ch. intermedia) . U jiných druh zase na vnjší stran listu

I

zakrují a jeví se jen jako mírn vyklenuté bradavky {Ch.

\ foefAda). V sterilních uzlinách lístkových nejastji nebý-

1 vají vbec vyvinuty (na p. sterilní Ch. fragilis). Délka

lístk u nkterých druh dle lokalit nebývá mnlivá a proto
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dle délky lístk pak rozlišují se u nkterých druh stálé formy,

{Ch. fy^agilis, foetida, contraria) , u jiných však druh na téže;

rostlin délka v rzných peslenech jest rozliná a nelze r

tchto druh použíti tohoto znaku k stanovení forem.

Lístky u rodu Nitella mívají mén lánk a jsou pon-^

kud jinak rozlenny. U oddlení MonartJirodactylae bývajíi

listy jen jednou dlené a mají toliko jen jednu lístkovou uz-

linu, 1—3 lístky jsou jednobunné. U oddlení Diarthro-

dactylae jsou listy vícekrát vidlinat dlené (1—3 uzliny) 3,

konené lístky 2—3bunné. List prvního stupn vytvoí zj

uzliny 3—4 lístky v peslenu, jež optn ješt teba dvakrát.!

podobn se rozleují. Sterilní listy nejastji jsou u Nítell

jednoduché a nedlené do druhého a tetího stupn, kdežto

v plodonosných peslenech listy jsou vždy hojnji rozvtvené.

U rodu Tolypella mívají listy více lánk, jsou bu ne-

dlené, jednoduché a bez lánk (T. glomerata) nebo vícekrát

dlené t. j. lístky mají zase uzliny, z nich pak vznikají lístky

druhého stupn (T. prolifera).

Vývoj listu všeobecn dá se znázorniti tmito vzorci:

u = v' -^ g'

Z lodyžních uzlin v iižlabí prvního nkdy i druhého li-'

stu {u Nitell) vyrstají pravidelné vtve, jež jsou rovnocenný

v celém svém xialším vývoji lodyhám. Z basilární uzliuné

})uuky listu oddlí se na vnitní stran buka, jež má vzrst

jako vrcholová buka lodyhy. Tmito vtvemi stávají se rost-

liny asto hust kovité.

Palistový vnec u našich parožnatek rodu Chara vysky-

tuje se bu jednoduchý {Haplostephanae) nebo dvojitý {Di-

plostephmiae), výminen trojitý (Chara ceratophylla) a jest

složen z jednobunných lístk klínovitého tvaru, jichž bývá

u jednoduchého vnce stejný poet jako list v peslenu a u

dvojitého dvojnásobný. U jednoduchého vnce jsou palistyi

stídavé s listy peslenu a vzhru jako listy obrácené, u dvo- *

jitého vnce hoení palisty smují vzhru, doleního kruhu •

pak dol jsou k lodyze sehnuty a bývají vždy dva páry pod

jedním listem. Pi trojitém vnci prostední kruh mívá jen

palisty nepatrn vyvinuté, jen jako malé hrboulky málo vy-
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nívajíeí. Palistový vnec jest dležitým znakem systemati-

ckým a u druh nkterých vyskytují se stálé zvláštní formy

s mohutn vyvinutým nebo zakrnlým palistovým vncem.
Vývoj tohoto palistového vnce vyšetovala v poslední dob
škola Ernstova a soudí souhlasn, že nutno pohlížeti na

palisty jako na listy rovnocenné korovým lalokm, ponvadž
jejich pvod hledati dlužno v obvodových bukách uzliny li-

stové. Hoení palist vyrostl z vrcholové buky (oznaované

v") a mže býti oznaen jako lístek 2. stupn, dolení palist

rovnal by se lístku 3. stupn, jehož pvod jíst stejný jako

korových lalok z o])vodové buky uzliny, buky oznao-
vané u'\.

Okornatní lodyhy a list vyskytuje se u vtšiny druh
rodu Chara a jest dležitým systematickým znakem k rozli-

šení druh. Jest to zvláštní obal bunný (kra) kolem lán-

k lodyh a list. Buky okornatní jsou dvoje, jedny dlouhé,

protáhlé odpovídající lánkovj^m bukám, druhé krátké, hra-

naté neb kulovité odpovídající uzlinným bukám, na nichž

u nkterých druh nebo forem vyrstá jeden nebo více jedno-

bunn^-ch ostn, palistm nebo lístkm podobných.

Lodyžní okornatní vzniká v blasilární uzlin list.

Z každé lodyžní uzliny (mimo prvního listu) rostou na ob
strany tyto korové laloky jeden smrem vzhru k peslenu

nejblíže vyššímu, druhý zase dol k peslenu dolejšímu. Tím
se stává, že se setkají asi uprosted lánku lodyžního dvoje

proti sob rostoucí laloky, jež do sebe stídav zapadnou. Po-

et korových lalok, jež proti sob rostou, jest nestejný a pod-

mínn rzným potem list v sousedních peslench, mimo to

i zmenšen bývá pravidelnými vtvemi. Tyto nepravidelnosti

nepsobí však na celkové okornatní lodyhy a nevzniká pi
setkání se korových lalok skoro nikdy žádná mezera. Buky
lánkové v okornatní lodyhy jsou rourkovité, protáhlé a dále

se nemnozí, kdežto s nimi se stídající uzlinné rozdlují se u

oddlení Charae triplostichae ve ti buky, z nichž prostední

jest malá a spojuje dv dlouhé buky lánkové, s nimiž tvoí

t. zv, hlavní žebro. Dv postranní buky vzniklé z uzlinné

buky pi vzrstu lodyžního lánku rovnž se protahují a

vsunou se mezi pvodní lánkové buky. Asi uprosted lán-
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kove buky hlavního žebra stýkají se tyto dv buky a v sou-

vislosti tvoí t. zv. vedlejší žebra. Poet všech žeber v okor

iiatní bývá vtší než dvojnásobný poet list v peslenu a

menší než trojnásobný. U oddlení Charae diplostichae zasa-

hují do sebe vždy dv vedle sebe ležící žebra vedlejší a vytvoí

jen jedno vedlejší žebro mezi dvma hlavními, poet pak všech

žeber v okornatní bývá asi dvojnásobný potu list v pe-
slenu. V oddlení Charae haplostichae postranní buky
vzniklé z uzlinné zakrují, takže vedlejší žebra se nevyvinují

a poet všech žeber odpovídá pibližn potu listu v peslenu.

Žebra hlavní a vedlejší mohou býti asi stejn tlustá {Ch. fra-

gilis) nebo hlavní žebra vynikají jako hrany nad vedlejší, jež

jsou jako rýhy (Charae tylacanthae), nebo konen naopak

hlavní žel)ra jsou vpadlá a vedlejší vyniklá {Charae aulacan-

thae). Pomry tyto žeber na okornatní zavedené A. Brau-

nem a Leonhardim jsou dodnes dležitými rozlišovacími

znaky v systematice parožnatek. Pihlíží-li se ke skutenosti

pi zpracování rozsáhlejšího materiálu, jeví se asto etné ne-

pravidelnosti a zvlášt na sušených rostlinách nesnadno dají

se pravé pomry okornatní vyšetiti, nebo sesýcháním i li-

sováním mní se poloha žeber. Inkrustace vápnem vadí také

k rychlé orientaci a tu nutno odstraniti tuto kyselinou. Pon-
vadž dosud neznáme lepších a markantnjších znak pi roz-

lišování druh rodu Chara, proto rozdlení Braunovo má
i pro nynjší systematiku znaný význam.

Uzlinná buka hlavního žebra na okornatní vyvine

dalším dlením u nkterých druh nejen vedlejší žebra, nýbrž

dlí se ješt rovnobžnou pehrádkou k povrchu lodyhy a

vnjší pak buka vystupuje nad uzlinnou pvodní bukou
jako hrboulek nebo bradavka, nebo jednobunný osten rzné
velikosti podobný lístkm palistového vnce nebo lístkm

v uzlinách listu. Takový osten bývá jen jeden nebo jich více

pohromad v chomákách nejastji pak 2—3, zídka více.

Dle tchto ostn poznají se snadno hlavní žebra. I smr tchto

ostn, jsou-li delší, jest zajímavý, nebo dle smru vzrstu

okornatní bývají namíeny bu dol neb vzhru. U nkter^Th

druh jsou ostny, zvlášt jejich tvar a množství charakteri-

stickým stálým znakem druhovým. Velikost, zvlášt rozmr
délky bývá však pro stálé formy u vtšiny druh také kon-
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stiiutuím, jindy u forem jen vzrstových však promnlivým
(Ch. hispida.)

Laloky okornatní jsou tedy morfologicky liomologické

listm v peslenu, tvoíce jako tyto stídav lánkovou a nz-

linnou buku, z které vyrstají útvary lístkm podobné.

Nkdy roste okornatní rychleji než lánek lodyžní a tu

se okorna,tní uvoluje a klikovit zkroutí a zprohýbá. Zvlá-

št tento úkaz se vyskytuje u Chara hispida zhusta na starších

individuích. U nkterých druh tento zjev jest však typickým

pro uritou formu a ji charakterisující (Ch. fragilis f. pseuda-

cantha)

.

Podobn jako na lodyžních láncích, tak i na listech

nacházíme tsn pilehlé okornatní, jež jest podstatn stejné

jako na lodyhách. Všeobecn možno pozorovati, že pi dalším

rozleování vždy více ubývá složitosti u parožnatky a práv
tak kornatní listu jest jednodušší, složené jen z jedno-

duchých, protáhlých bunk, jež z protilehlých uzlin lístko-

vých proti sob vzrostou. Uzlinné buky na okornatní list

nejsou v;<*^vinuty. Buky okornatní listového vznikají z ha-

silární uzliny lístkové.

Uzlinné buky listu jsou kulaté, terovité a netvoí jako

v lodyžních uzlinách ve stedu dv buky, nýbrž zstává
uprosted jen jedna (u'), jež oddlivši nkolik málo obvodo-

vých bunk dále se již nedlí (c'). Vyjádeno vzorcem:

k'=G' + U'n.

Tyto obvodové buky {u') dlí se v lánkové a uzlinné

dle vzorce:

u =v" -\- g".

Buka v" vzroste pímo v t. zv. lístek, nebo je-li tento

zakimlý v bradavkovitou buku (u nkterých druh zvlášt

na stran vnjší). Buka g" dlí se optn v uzlinnou a lán-

kovou dle vzorce:

g"= r + if'.

První lánková,buka lístku i" zstává v uzlin lístkové

skryta a dále se nedlí, kdežto buky basilární uzliny lístkové

I" vytvoí po á obvodových bukách (w"), jež netvoí uza-



22 II. Dr. Jan Vilhelm:

vený kruh kolem zbytku pvodní buky (c''), z které

vznikly. Tyto buky u" vyrstají vždy 2 vzhru a 2 dol
jako buky okornatní listového.*)

Obr. 30. Chara hispida z tn podle sev. dráhy u Všetat. Napuchlé

uzliny lodyžní a bambulky na lodyze a rhizoideeh.

Okornatní list jest typické pro urité druhy rodu

Chara, podobn pi jistých formách poet lánk okornat-

ných na listech bývá stálý. Výminkou z esk^^ch parožuatek

jest Chara Braunii nemající vbec žádného okornatní na

*) Píslušné obrázky mnohokráte opakované u rzných druh
jsou v pracích Giesenhagenových a dissertacích školy Ernstovy.
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listech a lodyhách. Zvláštním také zjevem jest nepravidelué

okoniatní list u ady forem paragymnophyllae druhu
Chara foetida, Cli. gymnophylla, Ch. Híppelliana atd.

Okornatní lodyh a list u parožnatek sesiluje a stužuje

rostlinu a tak chrání ped zhoubnými vlivy mechanickými.

Na podzim vytrvalé parožatky shromažují zásobní

látky (na p. škrob a j.) v bukách lodyžních uzlin nebo

v rhizoidech. Z takových pak uzlin na jae z úžlabí pesleno-

vitých list vyrstají Pringsheimem popsané vtve dvojího

druhu, jež rozmnožují rostliny vegetativním zpsobem. Prv-

ním druhem jsou t. zv. nahonohé vtve, jež vznikají z libo-

volných bunk uzliny lodyžní jako obyejné vtve, jimž však

schází zcela nebo ásten okornatní. Je-li však vyvinuto, tu

laloky korové nespojují se a neobalují lánek, nýbrž ne-

srostlé rostou voln odchylujíce se od lodyhy jako listy. Druhý
druh jsou vtevní prvoklíky, jež celkem podobají se klíící

rostlince z jádra, vyrstajíce však také ze starých lodyžních

uzlin nebo z bambulek, rhizoidových kloub, rhizoidových

uzlin prvoklíku atd.

D. Rozmnožovací ústroje.

Pohlavní rozmnožovací ústroje samí (antheridium) a

samicí (sporogon, oogonium, sporophyada, cystokarp) jsou

svým tvarem i funkcí oste rozlišené. Antheridie celkem

u všech druh jsou si podobné, liší se jen velikostí, cysto-

karpy jsou však ponkud odchylné zvlášt u obou eledí i á-
sten u jednotlivých druh. Všeobecn nacházejí se rozmno-

žovací ústroje na uzlinách list nebo na dalším jejich rozle-

nní — lístcích — mnohdy do více stup provedeném. U A^?'-

tell zastupuje antheridium jaksi konený segment listu nebo

lístku, nebo vyrstá termináln a má kolem sebe vidlinaté

lístky, cystokarpy (1—5) jsou tu pak pod antheridiem sm-
ujíce korunkou dol. Podobn u Tolypell jsou antheridie ter-

jmináln umístny na lístcích nejdolejší uzliny listu, v úžlabí

1
list a na pídatných listech vyrstajících z basilární uzliny

; listové, cystokarpy pak kolem obklopují antheridium. Opaný

j

pomr v postavení tchto ústroj jest u Char. Anthe-

jridie jsou na vnitní stran uzlin listových na míst lístk a
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nad nimi json pak cystokarpy v úžlabí lístk, obyejn v jedné

uzlin vždy po jednom antberidiu a cyntokarpn, zídka jich

bývá po dvon, vzácn pak více.

Na obou ústrojích rozmnožovacích možno pozorovati

analogon jejich vývoje s vývojem vegetativních ástí rostliny

t. j. v buky lánkové a uzlinné dle vzorc:

V = v + g, g = Jc + i.

Antheridie jeví se jako krásn ervené kuliky (u druh
oddlení Nitellae Gleocarpae jsou obaleny jemným rosolem),

na povrchu rozdlené pravideln v štítkovité sféricky vy-

pouklé oktanty, na svrchní stran ozdobn rýhované (valvu-

lae, SGuta), vespod pak ve stedu protažené v podob rukovti !•

(manubrium) , na které sedí buka zvaná hlavika (capitu-

lum) . Z této t. zv. hlaviky vyvine se 4—6 hlaviek druhot-

1

nýcli, z nichž každá má 3—5 bunk konících v tenké via-

1

kénko. V bukách tchto vlakének se tvoí spermatozoidy, jež

složeny jsou ze spiráln stoeného tla a ze dvou dlouhých

brv vynikajících z pedního zúženého konce. Z jednoho an-

theridia vyvinuje se asi 30.000—40.000 spermatozoid.

U dvoudomých druh bývají, antheridie o nco vtší než

u jednodomých.

Cystokarpy vyvinují se z rzných bunk, na p. u Char

z první buky basilární uzliny antheridiové u jednodomých i

druh, u dvoudomých pak z buky basilární uzliny na

vnitní stran listové stojícího lístku, u Tolypéll z rzných '

bunk uzliny antheridiové nebo listové, u Nitell bývají lístky

postranní pemnny v cystokarpy. Buky tyto vytvoí si

vlastní uzlinu, t. zv. basilární cystbkarpovou. Buka, z které

vyrstá cystokarp, dlí se ve dv buky. Dolení asto skrytá

odpovídající lánkové nazývá se stopkou, kdežto hoení, rov-

nající se uzlinné oddlí na svém obvod 5 bunk tvoících po-

zdji její obal (sporostegium). Konená buka tetí jest pra-

vou vajíkovou, jež jest z poátku holá, pozdji obroste ji pt
obalných bunk. Vajíková buka (vlastní oogonium) oddlí

u Char a Tolypell jednu, u Nitell 3 buky, jež vzrstem zmní
polohu a jsou pak v jiné poloze než jakou mly na poátku a

proto nazvány byly A. Braunem obratními bukami
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(Weudungszelien) . Goetz (1. c. Bot. Zeit. 1899) považuje je

za zbytky archegonia. Goebel (1. c. Flora, 1902, 90. p. 282

—

293) popírá t. zv. Braunv »obrat« ve vzrstu tchto 3 ste-

rilních bunk v oogoniu a soudí o nich, že mají pravdpo-
dobn výživn physiologický význam. Také s Goetzovým vý--

kladem Goebel nesouhlasí. Buky obalné jsou pozdji spirá-

lovit zdola nahoru ztoeny v právo a tvoí souvislý obal po-

zdjší spory. Na svém konci dle eledí oddlí u Characet

jednu, u Nitellacei dv buky, jež dohromady pak tvoí ko-

runku (coronula). Dle potu bunk jest korunka u Characet

ptibunná, u Nitellacei desítibunná, což jest nejdležitj-

ším znakem rozlišovacím obou skupin. Korunka bu po do-

zrání oogonia odpadne nebo vytvoí se pod ní štrbiny, kte-

rými vniknou spermatozoidy k vajíkové buce. Tvar a veli-

kost korunky u nkterých druh jest dležitým znakem sy-

stematickým. Oplození parožnatek první vysvtlil De Bary
(1. e. Monatsber. der berl. Akad., 1871). Blána bunná obal-

ných bunk stloustne, stvrdne na vnitní stran a zbarví se

do temna, srstajíc s úrodnnou bukou vajenou v t. zv. já-

dro. Vnjší ást blány bunné obalných bunk je prhledná,,

tenká a v as zralosti jádra se rozpadá. Dívjší názor

o zdevnatní obalu jádra vyvrácen byl N. Nordstedtem (1. c.

De algis et Characeis, 1899), jenž nalezl zde jen korek (sube-

rin) a kyselinu kemiitou, a pak Overtonem (1. c. Bot. Cen-

tralbl., 1890, 44) prokázáno, že tento obal jádra má vlastnosti

skutikularisované, zkorkovatné blány bunné.
Tvar, velikost a barva jádra jsou pi rozlišování jinak

si podobných druh asto dobrým znakem systematickým.

Barva jádra bývá ervená, hndá nebo erná v rzných od-

stínech, vždy pro druhy význaná. Jádro jest hladké nebo

mívá spirálovit stoených 5— 16 lišten. Poet jejich závisí

od potu závit obalných bunk. U nkter^^ch druh srstá

piléhající stluštlá blána buky nalézající se na spodu jádra

a tvoí po rozpadnutí hrany^ na dolením konci jádra a po-

dobn i stluštní pilehlých bunk na hoením konci zane-

chává jádru podobu asto trnovitou. Jádro u nkterých druh
mívá ješt zvláštní vápenný pláš, jenž tvoí se v bukách
obalných a jest tvaru dutého válce nebo koule dole otevené,

což jest nejlépe zachováno na fossilních zbytcích. Tento vá-



26 II. Dr. Jan Vilhelm:

penny pláš jest odlišný od vnjší inkrustace vápenné, nevy-

skytuje se u Nitell, Tolypell a Ckara Braunii.

Pravá parthenogenese dokázána u Chara canescens Al.

Braunem již r. 1856 a pozdji De Barym (1875), Migulou
a jinými znovu potvrzena. Z neoplozených cystokarp vvir^i

nují se 11 tohoto druhu vesms klíivá jádra.

Nkteré druhy parožnatek, tak zvlášt Nitell i Char, bý-

vají protandrické a tu snadno píJ skrovném materiálu mže
vzniknouti omyl tím, že dvoudoniý druh pokládá se za jedno-

domý.

Jádra parožnatek zachovají, jak již bylo mnohokráte

dokázáno, klíivost po nkolik let.

° o

.vOAgu.

"V"

ooHo

Mimo jiné zajímavosti mžeme pozorovati v bukách
parožnatek zvláštní zjev životní, kroužení plasmy, jež první

zaznamenal Bonaventura Corti (1774).

Pozdji Agardh vytkl 8 zákon o tomto

kroužení a podrobnji vše prozkoumal A.

Braun (1. c. Ber. d. berl. Akad., 1852).

Plasma nekrouží v bukách množících se,

vrcholových, zakrsalých, se zásobními lát-

kami a v antheridiích. Pohyb nejlépe se

dá sledovati v dlouhých láncích lodyžních

a listových u Nitell a u neinkrustováných

Char, zvlášt pak na klíících a mladých

rostlinách; pohyb plasmy a jeho rychlost

podmínn jest vlivy svtelnými a klima-

tickými. V pohyblivé plasm pluje velké

množství zvláštních tlísek, jež už v prvo-

klíkových bukách jsou hojné. Tato t-

líska snažil se Overton vyšetiti mikro-

skopicky a chemicky, ale o pravé podstat

jejich se nepesvdil. Na procharách Ch.

foetida pozoroval jsem v proudící plasm

etná zvláštní bezbarvá tlíska, jejichž

tvar byl nepravidelný, podlouhle vejitý

nebo lahvicovitý nebo msíkovitý. Tato

plovoucí tlíska asto byla spojena 2—

6

tsn vedle sebe do malých skupin.

o 00,

OpOO

00"

oy

Obr. 31. Chara foe-

tida z tn u Vše-

tat. Tlíska plo-

voucí v protoplas-

m v lánkové
buce prvoklíku
pod peslenem li-

stovým.
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2. ást literárn historická.

V pehledech literatury, jednajících o parožnatkách,

soustavn ocenili obšírnji již díve mnozí badatelé poznat-

ky o tomto zajímavém typu tajnosnubného rostlinstva. Již

BiscHOFF (Die kryptogamische Gewáchse, 1828) podal vše,

co bylo od nejstarších dob zachováno ve spisech o charách,

i rovnž i pozdjší monografové probrali kriticky známou jim

literaturu. Tak ku p. Alex, Braun (v Cohnov Kryptogam.

, FI. von Schlesien, .1876) , P. Sydow (Die bisher bekannten

europ. Characeen, 1882), Nordstedt-Braun (Fragmente

einer Monographie der Characeen, 1882) , Migula (v Raben-
' liorstov Kryptog. Fl., 1890), L. Holz (Characeen v Kryptog.

;F1. der Mark Brandeburg, 1903), J. Vilhelm (Systematický

i význam parožnatek atcl., 1903). Mimo to i v jiných pojedná-

1
nich o parožnatkách nalezneme posouzení literatury z doby

\
pedchozí.

V posledních 20ti letech pevážn studovány byly parož-

iiatky anatomicky a konány s umle pstovanými etné po-

kusy. Zjištno karyokinetické dlení jader ve všech bukách
íSehopnýTh dlení. Dlením jádra u parožnatek zvlášt zabý-

vali se P. Schottlaender (Beitráge zur Kenntnis des Zell-

kerues und der Sexualzellen bei Kryptogamen, 1892),

'

'. Kaiser (Uber Kernteilung der Characeen, 1896), B. Deb-

jSKi (Weitere Beobachtungen an Ch. fragilis Desv., 1898) a

íE. Strasburger (Einiges iiber Characeen imd Amitose, 1908),

í zvlášt pak vývody posledního jsou pozoruhodné, nebo soudí

imimo jiné, že nynjší chary mly své pedky asám podobné,

jejichž nynjší zástupci jsou posledními v ad a jejich phylo-

geuetický vývoj sotva byl kratší než ady, kterou zakoneny
jsou Bryophyta. Jejich karyokinese jest spíše podobna vyš-

ším rostlinám než asám a schází prý jim centrosomy. Pi
•dlení jader nalezl vždy 18 chromosom, kdežto Debski udá-

vá 24, Goetz pak 16—18. Jiní sledovali dále vnitní obsah

jv bukách parožnatek tak ku p. E. Overton (Beitráge zu
; Histologie und Physiologie der Characeen, 1890) snažil se

zejména vysvtliti povahu t. zv. ostnatých kuliek a prhled-

[Dých bublinek v protoplasm a srovnati je s aleuronovými

I

zrnky. Dležitým jest jeho poukaz, že spory nemají devnatý
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obal, jak díve De Bary (Zu Keimungsgeschiclite der Cha-

ren, 1875) udával a po nm pejali do svých spis ostatní

i MiGULA, nýbrž obal jádra má vlastnosti skutikularisované i

a zkorkovatné blány bunné. O pohybu protoplasmy vjšlj

dv práce: G. Hormanna (Studien iiber die Protoplasma-

strome bei den Characeen, 1898) a W. Khne-ho (Bedeutung

des Sauerstoffs fiir die vitale Bewegung, 1897 a 1898). O tvaru

a vývoji rozmnožovacích orgán pojednali ve svých pracích:

ScHOTTLAENDER (pojeduání v pedu uvedené), Wl. Blaj^v
(Belajeff) (Uber Bau unci Entwickelung der Antherozoiden,

]892 rusky a ve »Flora« 1894), jehož výsledky o složení, tvaru

a vývoji spermatozoidu Char a Nitell mohou býti velmi d-
ležitými pro srovnávací studia kryptogam, L. Kny (Messun-

gen der Membranfaltungen in den Schildern der Antheri-

diums von Chara fragilis, 1893), R. Franzé (Uber die fei-

nere Struktur der Spermatozoen von Chara fragilis, 1893),

MoTTiER (Developmeut of the Spermatozoid in Chara, 1904),

G. GoETZ (Entwickelung der Eiknospe bei den Charen, 1899),

jenž pokusil se i mimo prozkoumání samicích orgán o vy-

svtlení významu parožnatek v pirozené soustav a dospl

k pesvdení, že tyto jest považovati za Phycobrya, dále

A. Ernst (Uber Pseudo-Hermafroditismus und andere Miss-

bildungen der Oogonien bei Nitella syncarpa, 1901), K. Goe-

BEL (Morphologische und biologische Bemerkungen, Homo-
logien in der Entwickelung mánnlicher und weiblicher Ge-

schlechtsorgane, 1902).

Zajímavé pokusy s parožnatkami provedl zvlášt Joh.

Richter (Uber Reaktionen der Characeen auf áuBere Ein-

flsse, 1894), jenž vyšetil pomry vzrstové, podmínky vzni-

ku nahonohých vtví a vtevních prvoklík, zkoušel geo-

tropismus a heliotropismus, dále pstování parožnatek v roz-

toku soli kuchyské až 1,5%, pak ve vlhku a pi vyšším tlaku

vodním, konal také pokusy regeneraní mimo jiné.

Nový smr v badání o parožnatkách zavedl K. Giesen-

hagen svými píspvky (Untersuchungen uber die Chara-

ceen, 1896-7, J902), jednajícími podrobn o složení lodyžních

a koenových bambulek u Chara aspera, háltica, fragifera a

Tohjpellopsis stelligera a o složení pupenových uzlin a tu pak

stanovil vzorcem zákon vzrstu pupenu parožnatkového, od
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uliož dosud nejsou výjimky. Zevrubn pak prozkoumal ana-

tomicky Nitella gracilis, syncarpa, cernua, Tolypella nidifica,

Laiiiprothamnus alopecuroides a Tolypellopsis stelligera.

Mimo to GiESENHAGEN zabÝval se i fysiologickým pozorová-

; ním parožnatek (Uber innere Vorgánge bei der geotropisehen

;

Kriimmung der Wurzeln von Chara, 1901)

.

í Ve smru Giesenhagenových badání o parožnatkách po-

] kraoval Alf. Ernst se svou školou. Jednotlivé práce vyšlé

, z jeho laboratoe všeobecné botaniky a rostlin, fysiologie uni-

I

versity v Curychu jakož i publikace Giesenhagenovy mají

tvoiti pedbžné práce k budoucí monografii parožnatek.

.Tyto pedbžné práce provedli: Alf. Ernst (Die Stipular-

! blátter von Nitella hyalina, 1904), O. Kuczewski (Morpho-

I

logisclie und biologische Untersuchungen an Chara delicatula

f. ImJbifera, 1906), Adolf Witt (Beitráge zur Kenntnis von

i Chara ceratophylla und Ch. crinita, 1906), Gr. Nonweiler

;
(Morphologische und physiologische Untersuchungen an

Chara strigosa, 1907), Arthur Mller (Beitráge zur Kennt-

nis von Chara hispida und Ch. foeticla, 1907), Catha. Slui-

(TER (Beitráge zur Kenntnis von Chara contraria und Ch.

. dissoluta*) , 1912) . Ale ze všech tchto dissertací
rškoly Ernstovy mnoho nového se nedoví-
tdáme, nebo jimi vlastn potvrzují se díve
^už známé anatomické podrobnosti.

Prvoklíky a zvlášt vzniklé z bambulek vyšetil u Lam-
prothamnus alopecuroides Mc. Nicol Mary. (The Bulbils und

' Pro-embryo of Lamproth. alopec, 1907)

.

Systematického smru jsou práce l)otanik vlašských,

upravující znovu synonymiku a vyšetující kriticky starší a

[nový výzkum parožnatek v Itálii. A. Bégninot a L. Pormí-

íGgixt (Eicerche end osservazioni sopra alcune entita vicari-

íauti nelle Caracee della flora italiana, 1907) pokládají slabší

druhy a nižší jednotky systematické za geografické formy a

udávají k tomu celou adu doklad z flory italské. Další ped-
jbžné práce tchto auktor jsou: Ulteriori osservazioni suUe

i Caracee vicarianti della flora italiana, 1908); L. Formíggini:

*) Zde i pidáno pojednání o bezejmenné parožnatce oznaené

I

jen bezkorá Chara z Busskirchen (lio. curyšského jezera)!
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Contributo alla eonoscenza delle Caraeee della flora venetai

compreso il mantovano (1908), kde uvedena i stanoviska z ra-;

koského Pímoí; dále pak: Cenno storico bibliografico sulle

Caracee della flora italiana (1909), Contributo alla eonoscenza'

delle Caracee del Lazio (1909).

K výzkumu parožnatek na balkánském poloostrov pi-

spl rozlišením forem v území dosud neprozkoumaném J. Vil-

helm (Ein Beitrag zur Kenntnis der Charophytenflora von

Bulgarieii, Montenegro und Athos-Halbinsel, 1907; Zweiter

Beitrag z. K. d. Charophtfl. von Montenegro und Bulga-

rien, 1912).

Se stanoviska srovnávací morfologie pojednal všeobecn

o parožnatkách J. Yelenovský (Srovn. morfol., díl I., 1905).

3. Zaazení parožnatek v soustav.

O systematickém postavení parožnatek mli botanikové

od nejstarší doby jejich poznání až dodnes rzné názory.

Parožnatky pedstavují nám typ geologicky velmi

starý, pesn omezené oddlení ve vodách rostoucích krypto-

gam, jež nemá tém žádného vývojového známého pechodu
k jiným rostlinným typm. Jest to isolovaná skupinka, svými

zvláštnostmi odchylující se od ostatního nyní žijícího rost-

linstva tajnosnubného, podobn jako typ peslickový, zacho-

vaný dnes jen v jediném rod Equisetum. V soustav piro-

zené, v níž mají býti umístny po obou stranách v ad vý-

vojové taijinosnubných, nacházíme velké melzery a pojítek

vlastn vbec žádných neznáme, kterýmiž bychom objasnili

souvislost parožnatek s ostatními typy kryptogam. Nkte-

rými vztahy sice poukazují k jiným skupinám, zejména

k asám a k mechm, ale nelze písn vzato tyto vztahy po-

važovati za njakou bližší píbuznost.

Pro svou zevní podobu byly Bauhinem (1633) v nej-
i

starším spisu, kde nachází se první zmínka o parožnatkách, ;

považovány za vodní pesliku {Equisetum foetidum sub

aqua i f^pens). Vtšina pak botanik ped Linnéem pokládala

chary za druhy vod. rostlin jevnosnubných*) {Myriophyl-
'

*) Podobn dodnes tak oznaené parožnatky (ponejvíce první

iirení) nalezneme v herbáích mnohýcli loristii.
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ium, Hippuris, Ceratophyllum, Najas, Zanichellia m. j. nebo
Equisetum), tak na p. Plukenet, Morison, Sherard a 3. v.

Lépe již vystihl systematický význam parožnatek v prvních
svých dílech Linné než botanici v pozdjších 100 letech po
nm, nebo pokládal chary za tajnosnubné a uvádl je u as
(vedle Fucus)

;
jeho následovali i jiní pozdjší botanikové jako

ScopoLi (1772), PoLLicH (1777), Martius (1817), Wallroth
(1815), ScHLECHTENDAHL (1822), Agardh (1824), Kiitzino-

(1845), Hassal (1845) a jiní.

Podobn v pirozených soustavách kladli také etní bo-

tanikové v dívjších dobách chary mezi asy na p, Bernh.
z JussiEu a po nm Wernitschek (1764) a Crantz (1766).

LiNDLEY (1830) zaadil parožnatky k mechm, Presl
(1846) uprosted mezi jatrovky a lišejníky; k cévnatým
tajnosnubným chary poítali Haller, Wahlenberg, Bart-
LiNG, G. Meyer, Euprecht a jiní. Tak ješt v r. 1877 Du-
CHARTRE položil parožuatky do tídy kapradin ped samé
pesliky.

Richard (1815) a po nm Kunth utvoili zvláštní ele
Characeae, kterouž kladli mezi Marsileaceae a Piperaceae.

Zvláštní místo v soustav vykázal charám Bischoff (1828)

mezi jednodložnými a bezdložnými, pozdji však (1839) na

nejnižším míst zlistnatných bunných rostlin.

Parožnatky také kladli nkteí mezi jevnosnubné a to

pi'() špatné pochojDení rozmnožovacích orgán, jež považovali

za shodné s jevnosnubnými. Pvodcem toho byl Schreber.

jenž provedl nové uspoádání Linnéových Genera plantarum

(17!n) a v tomto vydání kladl chary mezi Monoecia monan-
(b'ia. Od toho asu nalézáme chary obyejn v systematických

spisech, jež ídily se Linnéovskými dlidly, ve 20, tíd. Ze-

jména byli to tito botanikové: Hoffmann, Horst, Persoon,

AiTON, Vest, Lampeyrouse, Wahlenberg, Link, Ficinus,

Nuttal, St. Amans; nkteí však kladli tyto rostliny mezi

Monandria a to \md Monogynia jako na p. Wildenov
(1787), Smith (1804), Besser (1809) a Schultes (1815) a jiní

až k Bertolinimu (1854), bu k Digynia jako na p. Baum-
garten (1790), bu konen k Polygynia jako na p. Pursch

(1814).



32 II. Dr. Jan Vilhelm:

Proti tomu posuzování parožnatek a srovnávání jich

s jevnosnubnými rostlinami ohradil se první Wallrote
svým Tractatus cle Chara Algerum genere (1815). Potom
následovala celá ada dalších prací morfologick}'ch, fysiolo-

gických a systematických etných botanik a dkladnjší pro-

zkoumání char zpsobilo jiné nazírání na parožnatky. Od po-

lovice minulého století adili systematikové chary v rzných
svých soustavách nejastji k asám, nebo považovali je za

samostatnou zvláštní skupinu bunných, tajnosnubných za

rasami vedle mech {Phycohrya nebo Charophyta). Nelze

-Z velkého množství všeobecných systematických prací bota-

nických vypoítávati, jaké zaujímají jednotliví auktoi sta-

novisko ve svých soustavách k charám, jen potebí jest ješt

poukázati k tm auktorm, kteí odborn zabývali se parož-

natkami.

Pringsheim (Uber die Yorkeime der Charen a Uber

die York. und nacktfssige Zweige, 1862) kladl jDarožnatky

jako samostatno-Li skupinu tajnosnubných k mechovitý^m rost-

linám. De Bary (tJber den Befruchtungsvorgang bei den

Charen, 1871, a Zur Systematik der Thallophyten, 1881) de-

dukuje ze svých nález, že chary jsou zvláštním oddlením,

jež nelze považovati za pechodní lánek mezi mechy a a-
sami, nýbrž po osamosta^tnní jednotlivcích tíd as vedle Flo-

rideí, Fucacei a souvislost s asami jest pak hledati k Yau-

cheriím, práv tak jako od mech ke Coleochaete. Al. Braun
vykazuje parožnatkám zvláštní stední postavení mezi Thallo-

phy^ty a vyššími tajnosnubnými, a téhož mínní byl i první

monograf eských parožnatek Leonhardi, kdežto Sachs

(Lehrbuch d. Bot.) je kladl do tvrté tídy svých ThaUophyt

(Carposporeae) vedle Coleochaete, Floridei a hub. elakov-
SKÝ (1. c. Vesmír VII., p. 183) mínil, že parožnatky nesmjí se

pímo mezi asy klásti, nýbrž zasluhují, aby tvoily zvláštní

tídu vedle as, akoli pouze málo rozdílnými rody jsou re-

presentovány. Ferd. Cohn (Uber mein Thalloph^^tensystem,

1879) míní, že chary (Phycohrya) jakožto první ád Bryo-

phyt sprostedkují pechody k Fucaceím. V Englerov sy-

stému (Die natiirl. Pflanzenfam. I. T., 2. Abt. p. 161) jsou

Characeae umístny jako tída as mezi tídou Chlorophyceae

a Phaeophyceae. Migula vymezil systematické postavení pa-
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rožuatek (Eabenhorst. Kryptfl. p. 60), oddliv je od as a

mech jako samostatnou skupinu {Phycohrya nebo Charo-
phyta), jejíž polohu uril mezi Bryopliyty a ThaUopkyty.
Pedky parožnatek dle Miguly jest hledati u Clúoro-

phycei, zvlášt v rod Coleochaete, k nmuž by mly
smovati Bryophyta i Charophyta. K podobnému názoru
dospl i Velenovský (Srovn. morfol., díl I., p. 69) pokládaje

Charophyta jako samostatnou skupinu vyvinuvší se z nižších

Thalophyt v dávných dobách paralleln vedle mechovitých.

GoETZ (Bot. Zeit., 1899) srovnávaje cystokarpy char s arche-

o-oniemi adí parožnatky mezi Phycohrya vedle mechovitých.

Mimo to v uebnicích a kompendiích rzných auktor
zaazeny jsou parožnatky dodnes mezi asami bud jako samo-
statná skupina jejich nebo se tsn pileují k asám zele-

ným jako podízená skupina, bud" jako samostatný typ mezi

asami a mechovitými nebo mezi mechovitými a cévnatými

tajnosmibnými.

Dnes jest nesporno aditi parožnatky jako zvláštní od-

dlení Thallophyt za asami vedle mech, aniž jest potebí
je spojovati s jednou z tchto skupin. Parožnatky vyznaují
se proti všem ostatním ThaUophytm svou moriologickou zá-

konitostí, jež jest spojena s jednoduchostí anatomickou. Tato

jednoduchost anatomická dá se snadno vysvtliti zpsobem
života parožnatek výhradn rostoucích ve vodách, kde j)od-

mínky životní jejich jsou podobné jako jiných vodních rost-

lin ku p. jevnosnubných, jež netvoí také širokých orgán
listových a j. Proto staí jim jednoduché oblé buky jako

ústroje assimilaní. Zvláštním zjevem u tchto rostlin jsou

ústroje rozmnožovací, jež nelze homologicky srovnati ani s a-
sami ani s mechy. Jen v jistých analogiích dají se porovnati

s obma skupinami. Více než k Bryophytm blíží se chary

podobou cystokarp k asám erveným {Bhodophyceae) i po-

dobnou zrzuností v lodyhy a listy stejn jednoduché, okor-

natním jednobunným lánk lodyžních z base listové, listy

uspoádanými v peslenech (Bafrachospermum, Lemanea).
Také tvar prvoklíku svdí o píbuznosti k asám. Vztahy
k mechm jsou menší, nebof antheridie a archegonie mech
nelze srovnávati s orgány rozmnožovacími parožnatek. Jen

podoba spermatozoid char (ne však antheridií) pipomíná

3
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daleký však jinak vztah jejich k mechm. Také rodozmuon*j

jsou mechy vzdáleny více od parožnatek, kdežto u as er-f

venS^ch známe analogické, jednodušší však, ze spor vznikající
,

prvoklícky (Chantransia). Mimo to parožnatky morfologi-

i

cky jsou dokonaleji organisované než asy (zvlášt Phaeo-

phyceae a RJwdophijceae), nebot mají lodyhy a listy vzrstem
rozlišené jako mechy, pravideln v úžlabí prvního nebo dvou

prvních list vyrstají pupeny postranních os, rozvtvují se

typicky monopodialn. Netvoí nepohlavních výtrus, jako :

se tyto vyskytují u mech a as.
I

Proto z tchto dvod i jiných, jež jest zbytecno ješt

zvláš vypoítávati, nelze v soustav rostlinné parožnatkám

A^ykázati místo ani mezi asami ani mezi mechy, nýl)rž pova-

žovati je za isolovanou skupinu Thallophyt spíznnou vzdá-

len s asami, s nimiž snad v pradávné minulosti mly Ijližší

vztahy píbuzenské, vyvinuvše se samostatn podobn jako

tídy as a Bryophyi ze spoleného pvodu.

4. Ocenní rozlišovacích znak, pojem systematických

jednotek a analytický pehled eských parožnatek.

Pedpokládáme-li, že parožnatky vyvinuly se z jednoho

pratypu tajnosnubných v dávných dobách geologických, mu-

síme pohlížeti na dnešní jejich zástupce jako na vyvrcholení

rzných typ, vzniklých a již postupným vývojem dle pra-

videl adaptace a selekce nebo mutací, bast^rdací a pod. To

potvrzují tém shodné pomry anatomické, zjevy fysiologi-

cké, skoro tytéž podmínky životní, zpsob rozmnožování, ve-

lice podobné ústroje rozmnožovací, tém shodné prvoklícky

a zvlášt skoro bezvýminen shodná zákonitost morfologi-

ckého rozlenní rostliny u všech parožnatek.

Podrobnými studiemi vtšího materiálu dospíváme srov-

návací methodou k rozlišení len neveliké dnes rodiny pa-

rožnatek. Zjištní rodokmenu poznáním píbuzenských vzta-

h mezi recentními parožnatkami jest prvním iikolem prací

snažících se objasniti tento zvláštní typ rostlinstva, jež po-

zdji bude nutno doplniti i soustavným phytopalaeontologi-

ckým badáním. Všestranným pozorováním parožnatek z po-

mrn vtšího území, zvlášt srovnáváním nesetných indi-
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vidní tohoto polymorfního typu rostlinstva picházíme k sy-

stematiekémn ocenní rozlišovacích znak,
Parožnatky rozlišují se dnes podstatn ve dv skupin}^,

jež systematicky považovány jsou za eledi (1. c. Nordstedt,
Fragmente) nebo za podeledi (Leonhardi, Braun, Migula a

jiní) nebo pvodn za rody (Agardh) . Hlavním rozlišovacím

znakem jest u Characeí ptibunná korunka cystokarpu,

u NiteUaci desítibunná. Rozdíly obou skupin nejsou jen mor-
fologické, ale také anatomické a jiné.

Dalším poznáváním vznikl nový rod Lychnothamnus
(Ruprecht) a dnes již neuznávaný podrod Charopsis (K-
tzing), takže Leonhardi stanovil na základ postavení anthe-

ridií z Braunových 4 podrod samostatné rody: Nitella a

.
Tolypella, Lycíinoihamnus a Chara. Nordstedtem pak roz-

dlen byl rod Lychnothamnus ve dva: Laniprothamnus a

Lychnokamnus. Konen Migula povýšil Leonhardiho sectio

Tolynellopsis v samostatný rod s jedním jen druhem vylouiv
ho z rodu Chara.

Y prvních dol^ách poznání parožnatek bylo ohraniení
' typ dosti nestálé a pojem druhu neb^d dosti vymezený, teprv

základními pracemi s^^stematickými Braunovými a Leonhar-
;
DiHo stanoveny pevn kritickým prolilédnutím velkého mate-

riálu zásady pro rozlišení znak charakterisujících jednotlivé

druhy a nižší kategorie systematické. Pojem druhu u parož-

natek jest již v dnešní dob etnými pracemi monografickými

dosti vymezený. Pi srovnávacím studiu s^^stematickém nej-

' vtší zetel jest teba míti pro správné ocenní stálosti a mn-
livosti jednotlivé ásti rostliny, jich používáme k vytknutí

rozlišovacích znak. Z tchto stálých znak u Nitellacei jsou to

! zejména listy, jejichž zpsob rozlenní jest charakteristický

I

pro rozlišení nejen rod {Nitella, Tolypella), ale také pro jed-

1 notlivé druhy. Druhy rodu Nitella rozdlují se opt dle zakon-
' cení listového, bu jednobunného {Monarthrodactylae) bu
dvoubunného {Diarthrodactylae) atd. Y první skupin ji-

ným znakem stálým jest vyskytování se rosolovitého ol)alu

I kolem rozmnožovacích ústroj (Gloeocarpae), nebo rozmnožo-

I

vací ústroje jsou bez obalu rosolovitého (Gymnocarpae). Pro

i jednotlivé druhy jest dležitým stálým znakem jejich jedno-

domost nebo dvoudomost, složení list, tvar a velikost roz-
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mjiožovacíeh ústroj, hlavn pak jádra. I^ro druhy rodu Chara

jsou rozlišovací znaky zase jiné. Zde zvlášt dležitým zna v

kem pro pesné rozlišení druhu jest zpsob okornatní lodyhy
1

a list, rzné vyvinutí palistového vnce, složení list, i

tvar a velikost rozmnožovacích orgán a jiné znaky,

jež podrobn uvedeuy v systematické ásti. Všeobecn možno

íci, že poítáme k druhu taková individua, jež v hlavních

znacích se shodují bez pechod v nemnlivých znacích.

I v tchto vyhranných druzích vyskytují se v nkte-

rých ástích rostliny jiné zmnné, pi tom však ustálené

znaky, jež se udržují v dalších pokoleních. Tím vznikají další
,

nižší jednotky systematické: poddruh (subspecies) a odrda
(varietas) . Píkladem jest Chara gymnophylla celkem shodu-

1

jící se s Ch. foetida skoro ve všech znacích až na neokornatné

lánky listu, jež jsou fertilní. Ch. gymnophylla, a uvádí se

Ml"GULOU a jinými auktory za druh, pece považována jest ode

všech jen za slabší druh, Nordstedtem, Braunem pak za sub-
-j

species, nebo ve vtšin hlavních znak shoduje se s Ch.
\

foetida.

Podobn i odrdy rozlišují se od druhu, s nímž mají sice

vtšinu trvalých znak, ale mimo tyto rozhodující znaky dru-

hové podržují ješt jiné stálé odchylné zvláštní znaky. Takové

odrdy bývaly druhdy také popisovány jako samostatné druhy

na p. Chara hispida var. equisetina uvádna jako zvláštní

druh Chara equisetina. Ktzing.
V úhrnem potu individuí vyhovujících pojmu druhu

u parožnatek možno i rozeznávati ješt nižší kategorie syste-

matické než jsou subspecies a varietas. Jsou to formy, jež jsou

vlastn složkami druhu (po pípad subspecie a variety.)

Formy téhož druhu, pokud možno je sledovati, liší se mén
podstatnými znaky, jež dají se od sebe dolie rozeznati. Roz-

dílné znaky, jimiž formy se liší od sebe, jsou pomrn menší a

jsou u rzných druh také velmi rzné povahy a systema- >

tické cen3^ Nejrozšíenjší forma téhož druhu považuje se za ;

normální a mnohdy i odpovídá jí diagnosa druhu.

Tyto stálé odchylky (variace) u forem*) asto se výsky-
|

tujících záležejí obyejn u rodu Chara:

'') ]. c. HOLTZ, Kryptogamen flora der Maric Brandeburg- (Cba-

raceen), IV. Bd. 1. Heft p. 34.
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1. Pi celých rostlinách na vtší nebo menší délce rost-

liny vzhledem k normální form, na vtší tlouštce vegetativ-

ních ástí s nižším nebo vyšším vzrstem, na jemnosti a ten-

kosti celé rostliny, na zcela nízkém vzrstn.

2. Na lodyhách možno rozeznávati lánky lodyžní velmi

dlouhé proti normáln vyvinutým listm, nebo velmi zkrá-

cené, nebo kombinované dole prodloužené a nahoe zkrácené,

nebo vzdálenosti voln rozložených peslen listových jsou

prostední bu vtší bu smstnanjší.
3. Na okornatní mén vynikají vedlejší žebra nad

hlavní nebo hlavní žebra zcela zakrývají perstajíce ved-

lejší žebra, nebo okornatní má rychlejší vzrst než lánek lo-

dyžní a tím se stává, že vzedmuté okornatní se odchyluje a

zkrucuje kolem lodyžního lánku.

4. Na hlavních žebrech z uzlin vynikají rzn vyvinuté

ostny, jež mohou býti velmi malé, sotva viditelné asi jako malé

bradavky, nebo tyto ostny jsou zvlášt v hoeních ástích lo-

dyh hustji a silnji vyvinuté, mnohdy i pevyšují délkou

prmr lodyhy, nebo jsou jen roztroušené, nebo pravideln

jsou kratší nebo delší než u normální formy, nebo ostny vy-

skytují se velmi dlouhé a hustší nebo ve svazekách,

5. Na listech jsou význané pomry rozmr k normální

form. Listy mohou míti lánky listové velmi prodloužené nebo

zkrácené, nebo štíhlé a tenké, nebo vzhledem k lodyze tlusté,

nebo listy velmi dlouhé a tenké. Jinak mohou býti lodyhy
i listy tuhé, neohebné, nebo mírn obloukovit vzhru zahrnuté

nebo pímé listy, nebo zpt dol zahnuté, nebo v dolení ásti

dovnit a v hoení zevn ohrnuté, nebo celé pesleny list

k lodyze pitlaeny a tsn sklonny. Poslední lánek listu

bývá více prodloužený a pi tom tlustší, nebo zkrácený, nebo

zvláš zcela kratiký, nebo okornatní jeho není v^^vinuto, a
n normální formy pravideln se vyskytuje.

6. Lístky mohou býti delší než u normální formy, vnitní

mnohem delší nebo stejn dlouhé nebo kratší než cystokarpy,

*iebo všechny lístky uzliny dosahují stejné délky, nebo na
vnjší stran listu jsou kratší, nepatrné jako bradavky nebo

zcela zakrnlé.

7. Cystokarpy mohou býti úzké a podlouhlé, nebo tlusté

a vejité, nebo menši.
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8. .Jádro plodu mže býti erné.

Mimo to trvalé zmny pozorujeme u forem rodu Niiello

tyto:

1. Dokní listy obyejn mívají jen stední paprsek bez'
\

postr/uiníeli lístk, nebo listy krátce vidlinaté.

2, Pesleny list bývají volné nebo tvoí se t. zv. hla-

viky, jež bývají rozmanité. Tak na p. vedle obvyklých vol-

ných peslen list nkdy vyskytují se na nkterých pesle-

nech velmi zkrácené lánky listové, a tím vznikají t. zv. hla-

viky. Mnohdy bývají hlaviky zcela malé vzhledem k elán-
^km lodyžním. Hlaviky mohou býti jindy neúpln vyvinuté 1

a jen jaksi naznaené.

Mén podstatným znakem pro rozlišení forem jsou

u Char i Nitell pomry inkrustaní. V tom pípad jen pozoru-

hodný jest výskyt úpln neinkrustované parožnatky, je-li tento

druh obyejn inkrustovaný, nebo jsou-li jen kroužkovit

ásti lodyhy okorány vápnem...

Pro rozlišení forem zavedli zvláštní terminologii Al. .

Braun aLEONHARDi, jež se odchyluje od pojmenování u jiných í]

rostlin. Tato terminologie použita i Sydowem a jinými bota-

niky, oznaující formy dle vyniklých znak nkolika jmény.

Takovým kombinovaným jmenováním podobným z doby ped-

linnéovské oznaují na p. jednu formu: Chara foetida, f. su-

hinermis, hrevifolia, longihracteata, divergens, elongata, valde

incrustata. Migula však tuto terminologii, která sice strun
zahrnuje již hlavní znaky v pojmenování rostlin, nezavedl ve

své monografii, pidržel se však jednotného pojmenování

forem z jistých dvod (1. c. Char. v. Rabenhorst. Kr}?ptfl. p.

62). V tomto zpracování uvedeny jsou formy dle Migulem
zavedené nomenklatury, nebo jen takovou methodou lze pe-

snji a podrobnji pehlédnouti variabilitu eských parož-

natek.

Formy u parožnatek mohou býti rzné hodnoty. Jsou to

formy jednak stálé, u nichž vyskytují se zmny trvale se

udržující, jednak spoívají na rzném vzrstu (forniA^ vzr-

stové) podmínné vlivy oekologickými (na p. Chara hispida).

Pi tom dlužno vytknouti, že podobný habitus u parožnatek

není rozhodující pro stanovení forem. asto 2 i více druh
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mívá t. zv, soubžné formy, jež v stejném smru mají zm-
;
nny nkteré ásti rostliny. Formy na p. Chara foetida

možno roztíditi ve více skupin dle znaku jistým formám spo-

leného a tak vznikají ady forem {formae suhinermes, suh-

hispidae, paragymnophyUae, nielanopyrenae) a v každé takové

I
ad mohou se v3'skytovati soubžné formy.

L rzných druh jeví se variabilita rozmanit a proto

k rozlišení forem u každého skoro druhu jest potebí užíti

I

jiných mítek vymezujících a urujících rozhodující znaky.

i Hlavní znaky k rozlišení forem voleny bývají rzn : u Chara

\
fragilis jest to délka lístk, kdežto u Ch. foetida velikost a tvar

i ostn na lodyžním okornatní, poet okornatných lánk
i list, barva jádra afd.

I

Pi rozlišování eských forem parožnatek hledno pe-
' devším jen na formy stálé, trvale na stanovisku se vyskytu-

jící. Nepatrn jen se lišící formy staženy v jednu formu.

Velký polymorphismus parožnatek vysvtlujeme si po-

rovnavše pvodní stanoviska jejich v pírod psobením
komplikovaných vnjších initel na tyto rostliny. Proto

i formy parožnatek dlužno pokládati za lokalitni formy, jak

tomu nasvdují pokusy pstováním parožnatek v aquariích

za zrznní vnjších initel a nálezy stejných nebo velice po-

I dobných forem na lokalitách poskytujících skoro stejné pod-

j

minky životní.

Analytický pehled eských parožnatek.

Pehledeledíarod:
J

. Korunka cystokarpu 10-ti bu-

nná 1. C. Nitellaceae.

a) Listy vidlinat dlené . . . 1. B. Nitella.

b) Listy jednoduché nebo dlené
(nikdy vidlinat) , ale vždy se

silnjším hlavním a slabšími

j

postranními paprsky . . . ?. R. Tolypella.

n. Korunka cystokarpu 5-ti bun-
ná 2. C. Characeae.

a) Palistový vnec nevyvinutý . 5. R. TolypeUopsis.

b) Palistový vnec 1-2 (3) ady 4. R. Chara.
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P e h 1 e d d r n h II :

1. Bod Nifella.

I. Listy jen jednou dlené, jejich

kone-ný lánek jednobunný,
korunka opadavá Monarthrodactylae.

A. Rozmnožovací ústroje obale-

né rosolem, druhy dvoudomé GloeocarxKie.

a. Samicí listy jednoduché,

nedlené, jádro hladké bez

lišten 1. N. syn carpa.

b. Samicí listy vidlinat d-
lené, jádro s lištnami . . 2. N. capitata.

B. Rozmnožovací ústroje bez ro-

solu Gymnocarpae.

a. Druh dvoudomý , . . . 3. N. opaca.

b. Druh jednodomý . . . . -i. N. flexilis.

II. Listy vícekrát vidlinat dlené,

jejich konené lánky 2—3bun-
né. Korunka neopadává. Jedno-

domé druhy Diarthrodactylae.

a. Jádro s ostrými lištnami,

0,27—0,38 mm dl 5. N. mucronata.

b. Jádro se slabými lištnami,

0,2—0,27 imn dl 6. N. gracilis.

2. Rod Tolypella.

a. Konená buka listu špia-

tá, sterilní listy jednodu-

chjé, rostlina velká . . . 7. T. prolifera.

b. Konená buka listu tupá,

jeden nelio více sterilních

peslen, rostlina malá, já-

dro nikdy pes 0,37 mm dl. .'^. T. glomerata.

3. Rod Tolypellopsis.

Jediný druh . . . . . . . 9. T. steUigera.
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í. Eod Charo.

I. PalistovÝ vnec jednoadý . . Haplostephanae.

Lodyha a listy úpln neokorna-

tné Ecorticatrie.

Poslední lánek listu tvoí s líst-

ky poslední nzliny Shroton

korunku 10. Ch. Braunii.

II. Palistový vnec dvouad}' . . . Diplostephanae.

A. Okomatní lodyžní má tolik

žeber, kolik list jest asi v pí-
slušné uzlin Isostichae.

Dvoudomý druh 11. Ch. canescens.

B. Okornatní lodyžní složeno

z hlavních a vedlejších žeber,

jež se stídají. Všech žeber

asi dvakrát tolik, co list

v peslenu Diplostichae.

a. Hlavní žebra s ostny vy-

stupují jako hrany a ve-

dlejší jsou mezi nimi jako

vpadlé rýhy, ostny vždy na

hranách Tylacanthae.

t Druh dvoudomý . . .12. Ch. ceratophylla.

tt Druh jednodomý.
* Jádro erné.

c() Fertilní lánky li-

stu okornatné . . 13. Ch. contraria.

3) Fertilní lánky li-

stu neokornatné . -24. Ch. HippelUana.

** Jádro hndé.
c() Neokornatný lá-

nek listu vždy krat-

ší než i30slední o-

kornatný lánek . 15. Ch. intermedia.

,?) Neokornatný lá-

nek listu delší i

mnohokrát než o-

kornatná ást listu 16. Ch. pannonica.



42 11. Dr. Jan Vilhelm:

b. Hlavní žebra mén vyvi-

nuta, jen jako vpadlé rýhy

mezi vedlejšími vyniklými

žebry, jež vystupují jako

hrany. Ostny na hlavních

žebrech ve vj^adlých rýhách Aulacanthae.
' Ostny na okornatní

jednotlivé.

n lánky listu i neokor-

natné fertilní . . 17. Ch. gymnophylla.

§) lánky listu jen okor-

natné fertilní . . 18. Ch. foetida.

** Ostny na okornatní ve

svazekách po 2—3,

zídka jeden.

t Žebra vedlejší pe-
sahují a zakrývají

hlavní 19. Ch. rudis.

tt Žebra oboje stejno-

mrn vyvinuta.

a) Konený neokor-

natný lánek
kratší než posled-

ní okornatný lá-

nek listu . . . 20. Ch. hispida.

(5) Konený neokor-

natný lánek del-

ší než okornatná
ást listu . . . 21. Ch. bohem ica.

C. Okornatní lodyžní složeno z

hlavních a vedlejších žeber,

jichž všech asi Skrát tolik, co

list v peslenu Triplostichae.

a. Druh dvoudomý . . . .22. Ch. aspera.

b. Druh jednodomý,

a) Hlavní žebra i vedlejší

stejn siln vyvinuta, ú-

pln bez ostn nebo bra-

davek 23. Ch. fragilis.
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^) Hlavní žebra vyniklá

naid vedlejšími se zetel-

nými bradavkami nebo

ostny 24. Ch. delicatula.

11.

Výzkum parožnatek v echách.

1. Postup eského výzkumu v literatue.

V Tauschov »Seznamn eských rostlin« nejsou parož-

iiatky vbec ješt uvedeny. Jan Svat. Presl ve »Všeobec-

ném rostliuopisu« (díl II., Praha 1846) mezi parožnatcovit}'-

uii (bezcevné mezi jatrovkami a lišejníky) uvádí tyto 3 dru-

hy: Chara hispida, vulgaris a flexilis, ovšem špatn rozlišené

druhy bez poukazu na jejich výskyt v echách. Rovnž Gan-
TERER spiskem vydaným v r. 1849 (Die bisher bekannten

' iiáterreichischen Gharaceen vom morphologischen Standpunkte

,

l)eaa"beitet) nepispl zvlášt k poznání eských parožnatek.

Teprv F. M. Opiz ve svém »Seznamu rostlin kvteny eské«
(Praha, 1852) udává dle spisu Rabenhorstova »Deutsch-

I

lands-kryptogamische Flora« pro echy 3 Nitelly (iV. gracilis

j.^uia^ syncarpa Thiiill., flexilis L.) a 6 Char (Ch. foetida A. Br.

> var. brevibracteata A. Br., tuberculata Opiz, ceratophylla

Wl., hispida L., aspera Wl., fragilis Desv.). Ale, jak již

jLeonhardi ukázal (1. c. bóh. Char., p. 3.) a každý se mže
v herbái musejním pesvditi, nerozeznal Opiz Charu od

NUelly. Opiz popsal 2 formy Chara foetida jako nové druhy

ph. tuberculata a brachyclados, ale pozdji pece vynechal

ive.svém »Seznamu« v r. 1852 již druhý druh, který jest pk-
nou odlišnou formou od druhých forem Ch. foetida; kdežto

.jako Chara tuberculata Opiz vydány Opizem rzné formy Cli.

foetida asto habitem se lišící a pece byly uznávány Opizem

aa samostatný druh. Urení parožnatek Opizem bylo vtšinou

chybné, jen náhodn nkdy se mu zdailo, a pi stejných rost-

linách nacházíme asto dv rzná jména nebo astji pi rz-
jHých druzích stejná jména. Opiz považoval ku p. 4 druhy

yUella flexilis, capitata, mucronata a Chara Braunii), ro-
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stoucí druhdy v Král. Oboe u Prahy, za jediný druh Nitellal

flexilis. Jeho urování parožnatek bylo povrchní, nepoužíval?

lupy ani mikroskopu a proto jeho udání nejsou vrohodná.!

Zajímavé jest, že pi své všestranné innosti floristické vší-

mal si mimo jiných rostlin i parožnatek, a svou pátelskou

družinu sbratelskou upozornil na tyto rostliny, takže z jeho

doby zachovalo se dosti doklad o výskytu parožnatek z na-

lezišt eských, dnes již neexistujících (okolí pražské a vých.

Polabí) . V této dob Opizov byly známy 3 Nitelly a 4 Charu

z ech.
První samostatné pojednání o parožnatkách eských se-

psal r. 1863 svoB. pán Heman z Leonhardi, uveejnné v Lo-

tosu (ron. XJIL, duben, kvten a erven i ve zvi. otisku) »Die

bohmischen Characeen«. Leonhardi na základ kritických

prací Alex. Brauna, s nímž byl v úzkém styku, podal pe-

hledn soustavu v echách zjištných druh s poukazem na

druh}^ V3^skytující se v zemích sousedních, jež by mohly se

ješt nalézti v echách. A pidržel se soustavy Braunovy,

pece v mnohém vystoupil se samostatnými náhledy, tak zvlá-|

št v systematickéni rozlenní, jež pozdji Braun a jiní cha-

rologové pijali. Materiál zde zpracovaný byl sebrán z ásti"

samým Leonhardim v blízkém okolí panství Stráže u Te-
bon, jehož b}'! majitelem, a pak v okolí pražském, ásten
prozkoumán prohlédnutím starších nález etných botanik,

uložených hlavn v herbáích: Musea král. es. (sbírkyl^

h r. S t e r n b e r g a, W a 1 d s t e i n a, C o r d y, J. B r a e h-

t a, O p i z e, Malínského), universitního v botanické za-

hrad (sinrka T a u s c h o v a a P r e s 1 o v a) , kížovnickéhol

kláštera pražského, sekního rady z H e u f f 1 e r ve Vídni,

med. dr. E d. H o f f m a n n a v Praze, med. dr. J. K a 1 m u-

s a v Brn, prof. dr. A. E. E e u s s a a jeho syna med. cand'

A. E e u s s a, nakladatele T e m p s k é h o (se sbírkami R a-

m i s c h o v ý m i a Sýkory), praesidenta kraj. soudu F r.

Veselského v Kutné Hoe, W. S i g m u n d a syna v Li-

berci a císa, musea v l^otanické zahrad ve Vídni. Leonhardi
Tnaje již po ruce etnjší materiál, mohl i rozlišiti nkteré

formy hojnji vyskytujících se druh a kriticky posouditi ná-y

lezy z doby starší, poukázati na pochybné nálezy, upozorniti
j

budoucí sbratele k dalšímu pozorování uritých naleziš, kdel
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dosud sbírány rostliny sterilní a v tom stavu ueuritelné a

pod. Celkem v tomto spracování eských parožnatek udává
Leonhardi 6 druh Nitell {N. syncarpa, capitata, opaca,

flexUis, mucronata, gracilis) a 5 druh Cliar {Cli. stelligera,

' cxyronata^ foetida, hispida, fragilis) pro echy, Rovnž t^^též

- druhy uvedl Leonhardi za úpln zjištné pro eskou floru

v pednášce v pírodovd, mathem. tíd Král. uen. spol.

' nauk (1. c. Sitzungsber. 27. dubna 1863). Tamtéž zmiuje se

o Chara ceratophylla Wallr., kterou WEL\^^ITscH v echách
1 11 Vodan sbíral a A. Braun shlédl ji v herbái e. k. musea

I
ve Vídni, že prý se tam už žádný exemplá nenachází, ale ví

' auktorit obou botanik a nelze proto mysliti na omyl. Ve
zvláštním otisku, darovaném Leonhardim Alex. Braunovi,

í který jsem získal náhodou od antikváe pi rozprodání

knihovny Braunovy, nalezl jsem vlastnoruní opravu Brau-
' xovou, že se to netýká jeho, nýbrž Ganterera, který ji ve

! vídeském herbái vidl. Ješt téhož roku vyšly od Leon-

JHARDíHo dva doplky v Lotosu »Weitere Characeen-Fund-

'Orte« (záí, íjen), kde v prvním píspvku z vtší ásti do-

'phiéna stanoviska známých eských parožnatek, rozlišeny

! etné formy Chara foetida a zjištn nový druh Ch. gymno-
' phylJa, jež sbírána mimo jiné etné formy parožnatek Hip-

•PELLiM z okolí blského. V druhém píspvku jest nkolik

"uovýeh stanovisek a forem z ech a pak uvedeny parožnatky

sbírané v jiných zemích.

I'

Následujícího roku (1864) vydal Leonhardi obsáhlejší

ÍspÍ8, jednající o rakouských parožnatkáeh, »Die bisher be-

kannten osterreichischen Armleuchter Gewáchse besprochen

'Vom morphogenetischen Standpunkte«. Tato práce, obsahu-

jící mnohé samostatné názory v systematice parožnatek do

dnešní doby, byla hlavním pramenem etným botanikm pro

í poznání flory zemí rakouských a sev. Itálie. Vzhledem k dí-

'vjšímu zvláštnímu spracování eských parožnatek uvedena

nalezišt i formy eské strunji a pidána nová nalezišt.

:Jako nový druh pro echy uvedena zde Chara rudis, nalezená

W herbái Opizov v Museu král. es., takže poet parožnatek

v echách zjištných dostoupil na 12. V dodatku jsou ješt

;pridána nalezišt neúpln sbíraných nebo takových parožna-

ítek. jež ve stavu sterilním nebylo lze pesn uriti. Mimn to
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Leonhardi uveejnil Ješt v pozdjších letech »F()rtsetzuag|

der Nachtráge und Beriehtigungeu« ve Verhandl. d. natiirfor.'

Vereins iu Brlinn (Bd. III. a V.), kde uvedl ješt nkolik no-|

vých stanovisek parožnatek z ech. I

Y roce 1867 uvedl také Aug. Reuss f i 1. ke konci svého

pojednání »B o t a n i s c h e S k i z z e der G e g e n d z w i-

s c h e n K o m m o t a u, S a a z, E a u d n i t z und T e t-

s c h e n« (1. c. p. 104) v odstaveku »iaraceae« nkolik dru-

h parožnatek z es. Stedohoí, jež byly již díve v Leon-

HARDíHo pracích o eských a rakouských parožnatkách uve-i

dny.

y r. 1869 uveejnil v Lotosu (p. 98—101) Fr. Mar-

DETSCHLÁGER »Die Gharaceeu im Allgemeinen und in .^pe-

zieller Beziehung auf einige im Gebiete von Krumau voi-

ko-mmende Arten«. Již redaktor Lotosu Weitenweber uvedl

v poznámce i na konci tohoto lánku, že auktorova udání bez

znalosti základních prací Leonhardiho o eských parožnat-

kách postrádají vrohodnosti a potebují prohlédnutí odbor-

níka, tehdy zvláš povolaného prof. Leonhardiho. Mardet-

schláger uvedl z okolí es. Krumlova tyto druhy: NitelJo

flexilis, gracilis, fenuissima, syncarpa, CJiara foetida a fra<iills,

jež jen ásten správn ureny (ku p. N. fenuissima ne-

správn uvedena) a nyní nacházejí se v her1)ái M u s e a

král. es.
Po Leonhardim nalezl pro echy nové druhy parožna-

tek Lad. elakovský, který provádje eský výzkum cévna-

tých, sbíral píležitostn také parožnatky. Dle dopisu v Oster-

reich. botan. Zeitschr. (1876, p. 207) r. 1875 objevil nové dru-

hy: Chara crinita a Tolypella glomerata v bainných a sla-

ných tních podle dráhy mezi Kralupy a Neratovicemi u

Oužie a Neteb; mimo Chara foetida zde hojnji také nalezl

Ch. aspera, do té doby známou jen z pochybných fragment
sbíraných Opizem u Bohdane blíže Pardubic.

V téuiže roce vydána Cohnova »Kryptogamenflora von

Schlesien«, v níž Alex. Braun spracoval slezské parožnat-

ky. V úvodní ásti Braun porovnává floru parožnatkovoii

slezskou s eskou a udává pro echy 16 (19) druh, pihlížeje

k výzkumu Leonhardiho a k posledním nálezm elakov-
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SKÉHO, k nimž piítá i Chara contraria z téhož stanoviska, ne-

bo parožnatky u Oužic nalezené mu elakovský poslal k re-

visi. V závorce udaný poet u Brauna o 3 vtší se vztahuje k
neudržitelným nebo pochybným druhm (Nitella flabellata,

Chara ceratophylla a suhsimiosa) , za to však nebyla Braunem
Chara rudis k eským parožnatkám poítána.

R. 1878 vyšlo v asopise Vesmír všeobecné pojednání

»o parožuatkách« od Lad. elakovského na základ dosud

známé literatury a pipojeno na konci rozšíení parožnatek

v echách s uvedením 16-ti druh: Nitella flexilis, capitata,

opaca, flexilis, mucronata, gracilis, Tolypella glomerata, Cha-

ra stelligera, coronata, crinitá, ceratophylla, contraria, foeti-

da, hispida, aspera, fragilis. Chara ceratophylla, a pochybná,

zaazena, Ch. gymnophylla a rudis vynechána. Udání stano-

visek jest struné dle výzkum Leonhardiho a již zmín-
ných nález elakovského. Také v témže roce uveejnil

elakovský pojednání »tTber die morphologische Bedeu-

tung der sog. Sporensprosschen der Characeen« (Flora,

Eegensburg)

.

Po smrti Al. Brauna vydány byly r. 1882 Nordstedtem
»Fragmente einer Monographie der Characeen von Al. Braun«

\
(Abhandl. berl. Akad.), v nichž nacházíme asté odkazy sta-

novisek z dívjších prací o eských parožnatkách. Rovnž
užito udání u druh, jež rostou v echách ve spisku v témže

i roce A^daném P. Sydowem »Die bisher bekannten europái-
f

I schen Charaeeen«.

i V roce 1883 uveejnil v Lotosu Pavel Hora »Versuch

I
einer Flora von Pilsen«, kde uvádí mimo jiné rostliny 4 druhy

; parožnatek {Chara coronata, foetida, fragilis a Nitella capi-

• tata) z bližšího okolí plzeského.

Pozdji v r. 1887 vydal elakovský druhé vydání své

-Analytické kvteny ech, Moravy a Rak. Slezska«, v nmž
i

ve zvláštním, ke konci knihy pipojeném pídavku pidal klí

parožnatek. eské druhy i zde uvedeny jsou dle starších již

i
výzkum a shodují se v potu druh i stanovisek s uvedenými

ív r. 1878 ve Vesmíru. Všeobecnjšího rázu jest poslední po-

j

jednání elakovského v asopise Flora (1902) »Die Berin-

i

dung des Stengels durch die Blattbasen«.
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Ve II. vydání Eabenhorstovy Kryptogamen Flora von

Deiitseliland, Osterreieli und der Schweiz »Die Characeen'

Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz«, vydávaném od i

r. 1890—1897, spracovány monograficky W. Migulou pa-,

rožnatky, hlavn stedoevropské, se zetelem k ostatním zemím ij

evropským. Tu i použito udání z dívjších publikací nebo

doklad z exsikkatních sbírek o parožnatkách eských. Migula
(1. c. p. 86), jednaje o zempisném rozšíení parožnatek, za-:

rázuje k stedoevropské oblasti pod XII. oddlením echy
incl. Moravu, a uvádí, že dosud lépe jsou známy jen jednotlivé

ásti ech, zvlášt Polabí. Z dosud již nalezených uvádí

všechny už díve z dívjších výzkum Leonhardiho a e-
LAKovsKÉHO zuáuié druliv, pibíraje i Chara delicatula, u

kteréž však (1. c. p. 755) nemá žádného stanoviska ani z ech
ani z Moravy. Patrn náhodn tento druh pidal pi výtu

i

ostatních druh, což ostatn vysvítá z potu 19 druh i z

pedchozích (1. c. p. 84) srovnávání okolních zemí Slezska

(16) a Saska (19) dle potu druh. Tato Migulova udání

všeobecná o rozšíení parožnatek vydaná tehdy v prvním

sešit nemohou býti smrodatnými, nebo v sešitech v po-

zdjších letech vydaných uveden ješt jiný druh Chara inter-

}fi edia) z ech. K dosud neprozkoumaným zemím stedoevrop-

ským poítá Migula (1. c. jd. 78) na malé výjimky celé Ea-

kousko. V systematické ásti uvádí Migula pi píslušných

druzích i rozšíení jejich v echách, mnohdy zamuje však

nalezišt moravská s eskými neznáje topografii tch zemí.

Stanoviska eská uvedena u nkterých druh dle prací

Leonhardiho a elakovského, jednotliv jen nkolik málo

nových dle exsikkat zaslaných Migulovi P. Horou z okolí

Plzn a Polabí. Rovnž užil Migula materiálu z ech pi

popsání nkterých forem: Nitella opaca f. longifolia A. Br.,

N. gracilis f. polyglocMn Siegmund, f. conglohata A. Br.,

Chara coronata f. maxima Mig., Ch. intermedia, f. rondensata^

Mig., Ch. foetida f. i^udis Mig.

V r. 1901 sepsal jsem dissertaci »eské parožnatky«, jež*

jiachází se jako manuskript v archivu filosofické fakulty es-

ké university v Praze. Nebyla vydána, tiskem pro pozdjší

jtropracování forem a doplnní výzkumu z neprozkoumaných

ješt do té doby krajin eských. Ye svém pojednání »o útvar-
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li
iié biologii rašelin jihoeských (Sborník ces. spoleu. zem-

\
vdné, 1901) uvedl jsem z okolí teboského více nových

i

stanovisek Nifell a Chara Braunii (coronata), kterouž tu

i

Leoxhardi marn hledal v dívjších letech. Ve výroní

i

zpráA^ gymnasia v Pelhimov (1903) pojednal jsem »o sy-

,
stematickém významu parožnatek a jejich zempisném roz-

,
šíení v Evrop«, kdež jest podáno pehledné rozšíení es-
kých parožnatek v rámci flory evropské.

y pipojené tabulce jest pehledný postup výzkumu es-
kých parožnatek v jednotlivých dobách.

Jméno druhu

O)

csoo
•^ ad-
5, N^^
O

cg r-H 7—

1

2 S OfS

>>tS

-1. NiteUa syncarpa .

2. » cap ita fa . .

3. » opnca . . .

4. » flexUis . .

5. » mucronata
6. » gracilis . .

7. Toli/pella glomerata

8. » proUferu .

9. Tolypelopsis stellig

10. Chara Braunu . .

11. » canescens .

12. » ceratophylla

13. » contraria .

14. » Hippelliana
15. » mtermedia
16. » pannonica
17. » foetida . .

18. » gymnophyUa
19. » hispida .

20. » bohemica
21. » rudis . .

22. » aspera .

23. » fragilis .

24. » deUicatitla

era

\ 1

1

1

1

1

I
1

1

(1)

1

(1!

1

1

Celkem 16 16 (19)') 16 (18)'-=) 24

•

') Mimo pochybnou Ch. ceratophylla a nyní neuzná
[druhy: Nifella flabellata a Chara subspinosa a pak ješt C

-) Mimo neuznané: Ch. gymnophyUa a rudis.

4

vane za

. rudis.
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2. Postup floristického výzlíumu.

První dobu v5'zknmu eských parožnatek možno polo-i

žiti na poátek min. století. V této dob v první polovin'

3vTX. stol. jednotliví botanikové porznu sbírali tyto tajno-^

snubn mimo jiné rostliny a ukládali je ve svých herbáích

nebo výmnou zasílali je jiným botanikm. Urení druh
nebylo z velké vtšiny správné, nebo v té dob nebylo snadné

,

opatiti si srovnávací materiál a knihy jednající o parož-

natkách. Vtšina tchto vydávaných v Nmecku ped vydá-

ním spis Braunových nevaln prospla k poznání parož-,

natek. Proto vtšina nález ze starší doby správn ocenna

teprv pozdji Leonhardim a A. Braunem. Do této doby

spadá ješt innost družiny horlivých botanik seskupených

kolem Opize, jenž vnoval znanou pozornost kryptogamm.
Sbírán}" hojn mimo jiné rostliny také parožnatky tmito'

nadšenými botaniky, ale urení jejich byla ponejvíce poii

chybná.

Druhá doba v^^zkumu parožnatek v echách vyznauje se

psobením prvního monografa eských parožnatek, professorá

filosofie na pražské universit sv. p. z Leonhardi, jenž

prozkoumal vdeckým zpsobem a kriticky dívjší nálezy a

sám horliv sbíral v rzných krajinách eských. Ve svýcli

spisech 'dovolával se všudy souinnosti ostatních botanik

v echách a podailo se mu získati nkolik florist, z nichž

vedle jiných vynikl podrobným prozkoumáním svého nej-

bližšího okolí setník v. v. J. Hippeli v Blé u Bezdze.

Zájem o sbírání parožnatek po vydání spis Leon-

hardiho znenáhla utuchl a tu pak jen jednotlivci vyvinuli

horlivjší innost pi sbírání parožnatek. V letech 70tých

min. stol. Jos. Ddeek zabývaje se zvlášt s mechy, sbíral

píležitostn hojn parožnatky. Rovnž i Lad. elakovský
pi výzkumu cévnatých objevil nkteré druhy a nová sta-

noviska známých druh a sbíral parožnatky píležitostn

k pozdjšímu spracování. Také etná družina eských flo-

rist provádjících výzkum pod vedením elakovského
zjistila mnohá nalezišt parožnatek v echách. Ale z té doby

byla dodnes vtší ást materiálu v herbáích neureného,

protože ELAKOVSKÝ sám neuroval všechny parožnatky, ty
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pak, jež se mu zdály zvláštními, zaslal A. Braunovi k re-

visi, tuše nové druhy.

Vtší sbírku parožnatek eských shromáždil po dlouho-

leté innosti sbratelské, vyerpávající hlavn stední Po-

labí J. Yelenovský, jenž první sbíral v echách typickou

Chara intermedia. Y posledních 30ti letech sbírány jen po

rzuu parožnatky v Cechách od jednotlivých sbratel. Od
r, 1896 pak auktor každoron sbíral soustavn po celých

echách chystaje souborné spracování eských parožnatek.

eského výzkumu floristického parožnatek súastnili se

od nejstarších dob až do dnes zvlášt:

Baudyš E. dr. techn., assistent botaniky na pražské es. vys.

škole techn., v okolí Jiína (1911—1913).

Berchtold Bed. hr. med. dr., zem., na Táborsku (v první

pol. XIX. stol.).

Bracht J., c. k. setník, zem., v okolí Frant. Lázní (1839).

Breitenlohner dr., ed. továrny, zem., u Chlumce u Te-
bon (1839).

Bubák Fr. dr., professor botaniky na hosp. akademii v Tá-

boe, v Polabí (1902).
( 'ELAKOVSKÝ Lad. dr., prof. botaniky na es. univers., zem.,

po celých echách (1864 ^1885).

Celakovský Lad. syn dr., professor botanik}^ es. pražské

vys. šk. techn., v záp. echách (1886).

Daxk Gustax' dr., assistent botan. líst. es. univers., v okolí

pražském (1913).

Ddeek Jos., školní rada a prof. es. reálky v Karlíne v. v.

:

v Dol. Chabrech, po celých echách (1867—1880).
' Domin Karel dr., professor botaniky na es. univers., v Po-

labí (1902).

jEichler G. dr. med., v okolí Teplic (1853—1854).

Faustus E. MUDE. v Praze, v okolí N. Benátek a Lysé n.

Lab. (1888).

!
Freyn J., staveb, rada, zem., u Opona (1879).

JGiNTL Otto JI^Dr., em. advokát, v okolí pražském (v dru-

i Zin Opizov).

I
Hanke T. dr. med. a phil., zem., v okolí pražském a Polabí

(v T. pol. XTX. stol.).
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Hansgirg Ant. dr., professor gymn. a univers, v. v., v okolí

Hradce Králové (1881).

Háusler Jos., zámecký kaplan n. Orl., v okolí Kostelce

nad Orl. (1886).

HippELLi Jos., c. k. setník v. v. v Blé, zem., v okolí Bléfc

u Bezdze (1861—1865).

HoLBACH, hospod, kontrolor, v okolí Kivoklátu (1877).

Hora P., býv. assistent nm. nniv. bot. zahr. pražské, zem.,

v Polabí a v okolí Plzn (1882—1884).

Hrabal, n es. Kamenice (1853).

Jechel Fr. dr., professor na bohoslov, seminái v . Bud-
jovicích, zem., na Budjovicku ( v letech 60tých min.

století)

.

JiRSÁK, kolem Neteb v Polabí.

JiRuš BoH. šl. dr., dvorní rada a prof. na es. univers , zem^,

'

v okolí pražském (1863).

Kalmus Jak, clr., léka v Brn, zem., v okolí pražském (1853

1

až 1855).

Karl, fará ve Fugav, zem., v sever. echách (v pol. min.

stol.)

.

Kavina Kar. dr., assistent bot. úst. es. univ., v okolí praž-

ském (1913).

Knaf Jos. dr. med., léka v Chomutov, zem., v okolí Cho-

mutova (1855).

Konrád (Conrad), mšan tepelský, zem., v okolí Teplé a

Mar. Lázní (v polovici min. stol.).

Krátký Frant., editel reálky v Praze, u Mar. Lázní (1883).

Kratzmann Emil dr. med., v Mar. Lázních, v sev. echách

(v min. stol.).

Langer, ranhoji v Liberci, v okolí Liberce (v min. stol.)

.

Leonhardi Heman svob. pán dr., professor filosofie na.

pražské universit, zem., po celých echách (1848 až

1867).

Malínský, inž., zem., v okolí Dína (1854).

Mann Václ. dr. med., zem., po rznu v echách (1820).

Mardetschláger Fr., druhdy dkan ve Slavkov, v okolí es.

Krumlova (1860).

Novák Ladislav, poslucha právn. fak., v okolí áslav
(1!)09).
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Opiz FiL. Maxm., koneepista kamerálních forst v. v., zem.,

v okolí pražském a sted. Polabí (1840—1858).

Petrbok J., uitel v Kojeticích, v Polabí (1912).

Peyl Jos., vrchní zahradník v Kain, zem., v okolí Kutné
Hory, (v min. stol.).

Podpra Jos. dr., professor II. es. reálky v Brn, v Po-

labí a sev. echách (1894—1902).

Polák Kar., v Praze, zem., v okolí pražském a Polabí

(1874—1880).

Pospíchal Ed., gymn. professor v Terstu, v okolí Dymokur
(1870).

I
pRESL Kar. Bo. dr. med., prof. pírodopisu na pražské

univers., zem., v okolí pražském (v I. pol. XIX. stol.).

PuRKYN Em. ryt. dr., professor na lesnické škole v Blé,

zem., na Budjovicku a v okolí pražském (v polovici

min. stol.).

Eadba Napol. MUDr., v již. echách (1900).

Reuss Jan, kupec v Ostrov pod Krušnými Horami, zem.,

v sev.-záp. echách (1839).

Reuss Aug. dr. med., professor na víde. univers., v sev.-záp.

a stedních echách (1860—1864).

Reuss A., syn pedešlého.

Rohlena Jos., odborný uitel v Praze, v sev.-vých. echách
(1900).

Roubal Jan, professor reálky v Píbrami, v okolí Chudenic

(1898).

í^aska Max., professor gymn. v Žižkov, v okolí Rožalovic

.(1901).

I
ScHAUTA (Šouta) Jos., lesník v Hvzdov u Mimon, v okolí

Dokes a Mimon (1867).

^< HÓBL Jos. dr. med., professor na es. univers., zem.,

v okolí pražském (1854—1855).

I ScHMiDT Fr. Willibald, prof. botaniky v Praze, zem.,

v Rudohoí (v min. stol.).

jSiEGMUND Vilém, soukromník v Liberci, v okolí Liberce

f (1859).

I SiEGMUND Vilém syn, továrník v Liberci, v okolí Li))erce

(1859).
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SiTENSKÝ Frant. dr., zemsk^^ inspektor hosp. školství v Praze, (

v sev. echách (1880).

ŠTPÁN J. Y., prof. hosp. školy v . Budjovicích, v již. e-t

ehách (od 1911). i

ŠTERNBERG Kašpar hr., majitel panství Radnického, zem.,

v záj). echách (v I. pol. min. stol.).

Sýkora Jos., úedník na panství Štíínském, zem., u Jílo-

vého (1817—1818).

Tempský Bed., nakladatel v Praze, v okolí Podmokel (1863)

.

TocL Karel dr., prof. gymn. v Píbrami, zem., v Polabí

(1891—1896).

Yelenovský Jos. dr., professor botaniky na es. univers.,

po celých echách (1876—1913),

Yilhelm Jan dr., professor první es. reálky pražské, po

celých echách (1896—1913).

Yšeteka Frant., druhdy lékárník v Nymburce, pozdji

materialista v Praze, v okolí Nymburka (v pol. min.

stol.).

ÁVahlenroth K. F. W., pruský dvorní rada, zem., v okolí

Rychnova (v pol. min. stol.).

Wellwitsch Bed., prof. botaniky v Lisabone, zem., v okolí

Yodan (v I. pol. min. stol.). ,

Mimo tyto sbratele uložili své sbírky parožnatek v her-

bái Musea král. ces. : hr. Waldstein, Corda, J. Malý,

Tausch, z Heuffler, Ed. Hoffmann, Fr. Ramisch, Pr.

Yeselský a jiní, ale nelze souditi bezpen z nedostaten

asto vyplnných etiket, zda rostliny sbírali v echách sami

nebo pocházejí z jiných zemí nebo získali je jen výmnou,
daremi nebo koupí. Yalná vtšina parožnatek, uložených asi

do let 70tých min. stol. v herbáích Musea král. es., opatena

jest kritickými poznámkami sv. p. Leonhardiho a Alex.

Brauna.

3. Zempisné rozšíení.

Zempisné rozšíení parožnatek v echách patí dnes

ásten k djinám eského rostlinstva v minulém století.

Dnešní sporá stanoviska tchto rostlin nemohou podati ná-

zorný ol)raz celkového osazení vod eských tímto zajímavým
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typem tajuosnubných. Parožnatky jsou odkázány svým ži-

votem na rzné lokality vodní a proto jest velice pozoru-

hodné jejich rozlenní zempisné.

Dosud nebyl známý širší výzkum parožnatek v echách,

a proto nebylo možné také initi závry o rozšíení druh a

výskytu jejich v uritých jen krajích. Dívjší práce o e-
ských parožnatkách založeny byly na pomrn skrovném ma-
teriálu, který nevyerpal všechny dležitjší lokality bota-

nické, nebo nebyl dosud uren.

eské druhy netvoí žádný zvláštní celek, aniž vyzna-

ují se njakými zvláštnostmi v oblasti stedoevropské, ke

které náležejí, pece však zrznnými podmínkami životními

jeví variabilitu mnohdy svéráznou, shodující se jen ásten
s touto v zemích sousedních. Z charakteristický-ch druh pro

oblast stedoevropskou {Chara scoparia, tenuispina, disso-

luta, Koheili) nevyskytuje se žádný v echách, ale zase jiné

poukazují na zvláštnost eské flory parožnatkové {Chara

Hippelliana, hohemica, pannonica). Z 50 až 60ti druh evrop-

ských pipadá na naše pomrn malé území skoro polovina,

a sice 6 druh rodu Nitella, 2 dr. Tolypella, 1 dr. Tolypello-

psis, 15 dr. Chara; rody Lamprothamnus a Lychnohamnus
nemají v echách žádného svého zástupce.

Vtšina druh vyskytuje se v echách na etných loka-

litách a variabilita jejich jest pak velice znaná, takže možno

na eských rostlinách sledovati vývoj druh a forem tohoto

mnohotvárného jinak malého oddlení rostlinstva. Jen menší

poet druh nachází se jen na ojedinlých místech, ale i tu

formy nejsou zcela totožné s formami zemí sousedních.

Pro srovnání eské flory parožnatkovité s okolními ze-

mmi, obklopujícími naše území, jest potebí uvésti, pokud

dodnes známo, z výzkum floristických toto:

V Bavorsku vyskytuje se 17 druh: Nitella syn-

carpa, capitata, opaca, flexilis, mucronata, gracilis, Lychno-

thnanus harhatus, Chara Braunii, ceratophylla, oontraria,

strifiosa, gymnophylla, foetida, rudis, hispida, aspera, fra-

gihs.

V Sasku 20 druh: Nitella syncarpa, capitata, opaca,

flexilis mucronata, gracilis, hatrachosperma, Toh^pella glo-
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rnerata, prolifera, intricata, Tolypellopsis stelligera, Cliara

caneseens, ceratophylla, contraria, polyacaniJia, foetida, iuter-

irieclia, hispida, aspera, fragilis.

Ve Slezsku 15 druh : Nitella capitata, opaca, flexilis,

mucronata, gracilis, tenuissima, Tolypella intricata, Tolypel-

lopsis stelligera, Chara Braunii, ceratophylla, contraria, foe-

tida, liispida, aspera, fragilis.

Na Morav 11 druh : Nitella capitata, flexilis, mu-

cronata, Tolypella prolifera, glomerata, Chara Braunii, con-

traria, foetida, hispidaC?), aspera, fragilis.

V Dolních Rako uších 12 druh : Nitella opa<}a,

translucens, Chara Braunii, contraria, intermiedia, gynuio-

phylla, foetida, crassicaulis, /-udis, hispida, aspera, fragilis.

V Horních E-akousích 8 druh : Nitella opaca,

mucronata, Chara ceratophylla, contraria, strigosa, foetida,*

aspera, fragilis.
|

Z uvedeného jest zejmé, že druhy rostoucí v zemích

sousedních skoro vesms jsou zastoupeny v eské floe až ^

na nov popsané druhy a Chara delicatula; z tchto však

v echách nebyly dosud nalezeny nkteré druhy na p.: Ni-

tella translucens, hatrachosperma, tenuissima, Tolypella intri-

cata, Lychnothamnus harhatus, Chara strigosa, polyacantM,

crassicaulis. I co do potu druh jsou echy vzhledem k okol-

,

ním zemím nejbohatší, zvlášt pak nikde nebylo zjištno- li

pomrn veliké množství rzných stanovisek a znaná vari-

abilita forem nkterých druh jako v echách.

Parožnatky ješt v dob nedávné bývaly v echách hoj-

nji rozšíeny, v dob pítomné nií se jejich pirozené lo-

kality. Tch pozvolna mizí rok od roku stále více, takže

oprávnn pokládáme již nyní mnohé druhy za vyhubené

v eské floe. Životními podmínkami jsou odkázány vtšinou

na vody stojaté, jež dnes všeobecn se vysoušejí pro zvýšení

produkce polního hospodáství. A tím jak osud tchto vod >

tak i tchto rostlin jest navždy snad rozhodnut. Nedoufáme,

že by parožnatky se njak zachránily pi odvodování našich

ek a potok, tní, pi rozsáhlém melioraním odvodování

polí, luk a rašelin v rozsáhlých rozmrech v pítomné a bu-

doucí dob po celých echách provádném. Živoí sice dnesii
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zase v nových dreuážnícli stružkách a píkopech, zanesen;^^

byvše sem ptactvem vodním. Jsou to zejména jen druhy, jež

houževnat se udržují na jakémkoli stanovisku pekonávajíce

všechny nepíznivé okolnosti, zvlášt vzdorujíce obasnému
vyschnutí vody. Nejbohatší kraj s hojnými pívodními sta-

novisky parožnatek, stední Polabí, mající druhdy etné tn
a bainné louže, pozvolna mní svoje pvodní pirozená sta

noviska hlavn odvodnním a zužitkováním jich k úelm
hospodáským. Pi tom hluboce založená sí drenáží sbírá

vodu z celé krajiny, tky a píkopy zcela vysý'chají, pra-

meny z povrchu klesají do vtší hloubky a parožnatky po-

zbývají prostedí, v nmž díve rostly.

Druhdy proslulé botanické lokality stedního Polabí

mezi Mlníkem, Yšetaty, elákovicemi, Lysou, Kostomlaty,

Nymburkem, Sadskou a Podbrady, vyznaující se bainnými
loukami t, zv. kyselkami a honosící se krásným rostlinstvem

kvteny ponticko-pannonské, zteneny jsou již na nepatrné

zbytky. Vtšina bývalých kyselek polabských promnna jest

již v úrodnou pdu, ve které výten daí se obilinám, ep,
okurkám, cibuli. Tak pozvolna mizejí dnes kyselky všetatské,

vavinecké, u Mlnické Vrutice, elákovické, na Hrabanov u

Lysé, u Benátské Vrutice atd. a jedná se nyní vážn o re-

servaci*) aspo jedné malé kyselky polabské, aby potom-

stvu zachován byl ráz význané flory, jež druhdy byla pední
ozdobou kvteny eské. Mlo by býti pamatováno na zacho-

vání tní polabských nejen s florou fanerogamickou, ale

i kryptogamickoa.

Zbytky parožnatek polabských uchýlily se pravideln do

píkop 0'dvodovacích na loukách a do tnk nuiohdy velmi

rozsáhlých kolem násp železniních, z nichž nkteré mívají

hojn vody a nkteré zcela nevysychají v suchých letech.

Jsou-li však okolní pozemky v novjší dob odvodnny i tato

poslední útoišt tchto rostlin od jara do podzimu úpln
vysychají a parožnatky odtud zmizejí.

Podobn jako s tkami a píkopy na bainných lu-

: kách má se to i s rybníky. Dnes v úrodnjších krajinách

') Dank Gustav: Phytogeografický nástin eského stedního

Polabí. Sborník Klubu pírodovdeckého v Praze. 1912.
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rybníkáství nevynáší tolik co žírné pdy epné a pšeniné
a z toho dvodu zrušují se znenáhla velké a malé rybníky.

Tchto zrušených rybník v dob nejnovjší jest v echáe^
j

velký poet. Práv tyto rybníky bývaly hlavním nalezištm I

parožnatek.

V pramenech a potocích vyskytují se parožnatky velice >

zídka a ve vtších potocích a ekách eských skoro vbec
uerostou. Jen v zavodovacích píkopech a ve strouhách pro-

tékajících vysušené r^^-bníky znovu se usazují druhy nejroz-

šíenjší a nevybírající si stanovisko jako na p. Ciiara

foetida.

Ze starších stanovisek parožnatek v echách, jež dnes

úpln vymizely, dlužno vzpomenouti kyselek vzniklých na

míst bývalých velkých rybník Blata a Kekovského blíže

vesnice Pátku u Podbrad, vysušen^^ch do znané hloubky

]3rovedeným odvodnním, kde starší generace eských bota-

nik hojn sbíraly parožnatky. I u samého msta Prahy býf
j

válo ped 50ti lety nalezišt parožnatek honosící se znaným '

potem druh. Y pobežní ásti rybníka, který se nacházel asi

blíže zadní restaurace, a ve stružkách luních v Král. Oboe
rostly v hojnosti i v rzných formách : Nitella flexilis, mucro-

nata, Chara Braunii, jež sbírala nadšená družina sbratel
tajnosnubných rostlin soustedná kolem eského botanika M.

Opize i professor filosofie pražské university svob. pán g
!J

Leonhardi. Tento marn protestoval ve svých spisech a '

marn dožadoval se uchování této tak zajímavé lokality

v blízkosti Prahy a university. Odvodnní tohoto stanoviska

stalo se hlavn pro odstranní nelibého zápachu pocházejícího

od etných tu rostoucích! parožnatek a zpsobeného také

hnitím zbytk rostlinných a vysýcháním bahna pi vtších Ij

vedrech. Podobným zpsobem zmizela celá ada bývalých lo-

kalit parožnatek z nejbližšího okolí pražského. Rovnž sou-

stavným hlul^okým odvodnním k úelm zemdlským mizejí
i

v posledních letech tn mezi Oužicemi a Neteby, druhdy

hostící halophytní parožnatky eské.

Rozšíení druh parožnatek v echách zajímavé jest

zvlášt nkterých. Nejobecnjší a nejhojnjší Chara foetida

a fragilis rostou skoro po celých echách, tvoíce na zrz-

uných lokalitách pi zmnných podmínkách životních etné
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íoniiy. První z nich má rozšíení ze všech eských parožnatek

nejvtší. Ponvadž oba tyto drnhy pravideln inkrustují váp-

nem, nejastji se vyskytnjí v krajinách, kde v geologickém

podkladu nachází se vápenec. Proto nenalézáme je ku p.
v ryhninaté a rašelinné tetihorní pánvi teboské, a na ra-

šelináeh severoeských rostou.

Chara Braunii vyskytuje se roztroušen po celých e-
chách v rybnících zvlášt také tam, kde jiné druhy pravých
CJiar nerostou (Tebosko).

Z rodu Nitella nejvtší rozšíení má N. opaca roztrou-

šen rostoucí po celých echách, jež není vybíravou ve volb
svého stanoviska. Také tento druh za rzných podmínek ži-

votních tvoí etné formy. Na rzných místech ve všech

skoro ástích ech setkáme se s N. capitata a gracilis.

Pozoruhodným jest rozšíení Chara lúspida jen ve sted-

ních echách, od Roudnice až k Bohdani u Pardubic skoro

v pímé áe. V tomto pruhu území, jež zabírá skoro celé

stední Polabí, nacházíme i Ch. intermedia, pannonica a bohé-

mica, i mizící lokalitu halophytních rostlin mezi Kralupy a

Neratovicemi s Ch. canescens a Tolypella glomerata. Zde i

hlavní rozšíení má Ch. aspera vyskytující se ješt u Bakova

a Dokes v sev. echách.

Ye stedních echách dosud osamocen vyskytují se

Tolypella prolifera (u Eožalovic) a Chara delicatula (u

Chlumce n. Cidl.). Ch. contraria zjištna dosud hlavn ze

stedních a severních ech roztroušen tu se vyskytující

v rzných formách. Zvláštní výskyt dvou druh parožnatek

Chara gymnophylla a Hippelliana, jež ob jsou na neokornat-

nýeh listech fertilní, jest význaný pro okolí Blé u Bez-

dze, kde rostou na nkolika podobných lokalitách.

Menšího rozšíení dosahují v echách Nitella syncarpa

a flexilis ^^skytujíce se roztroušen jen na málo lokalitách.

A^ novjší dob nebyly sbírány Tolypcllopsis stelligera a

Chara ceratophylla, druhdy nalezené v jihoeských rybnících,

Ch. rudis v Rudohoí a Nitella rnucronata v Král. Oboe u

Prahy, poslední vyhubená vysušením stanoviska.

Podstatn velký vliv na rozšíení parožnatek psobí po-

Tnry klimatické. Sucho a mrazy jsou mocným initelem pi
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lidržení druh na uritá stauoviska a tedy tím pímo ídí

zempisné jich rozšíení. Jednoletost a vytrvalost jednot-

1

livých druh parožnatek pomínna jest podobn tmito vhvy,
^j

Pro rozšiování druh parožnatek jest dležité znáti

'

smry tah sthovavých pták vodních, jež penášejí na svém

tle snadno spory a tak mohou i k nám vniknouti jižní uebo

severní druhy parožnatek. Pkný doklad tohoto rozšiování

druh jižnjších do ech jest Chara Braunii, kterou marn
na Tebosku hledal Leonhardi, jež jest nyní zde hojn
rozšíena. Lze spíše souditi, že tu v dob Leonhardov ne-

rostla, nebo pozorný sbratel nemohl ji pehlédnouti. Rov-

nž tento druh marn hledal ve Slezsku Al. Braun považo-

vav ji za jižní druh v echách jen se vyskytující. V novjší

dob však Migula udává i ze Slezska celou adu stanovisek.

Toto rozšiování Ch. Braunii od jihu k severu možno vy-

svtliti jen prostednictvím ptactva.

Vtšinou jsou parožnatky obyvateli nižších poloh a

zídka v echách vystupují do hornatjší krajiny. Jihoeská

rybniná a rašelinná oblast pomrn vyniká pes 400 m nad

hladinu moskou. V pramenech, potocích a íkách našich

pohraniních hor a horských jezírkách šumavských a krko-

nošských dosud nebyly nalezeny stopy po parožnatkách, a
v jiných zemích evropských a zvlášt v jiných dílech svta'

vystupují do výšky pes 2000 m n. m., ale pi tom nejeví

žádných zvláštních rozdíl od forem nížinných.

Ani nelze v echách sledovati roztídní druh dle

hloubky vod, nebo nemáme v echách hlubších rybník nebo

jezer, jaké nacházejí se v jiných zemích.

Nkteré druhy (na p. Chara foetida) vzdorujíce hou-

ževnat na stanovisku všem nepíznivým klimatickým pom-
rm, po vyschnutí vod v suchých, parných letech, po yj-

mrznutí mlkých vod, po ištní píkop znova se objevují

v hojnosti. Zhoubn na parožnatky psobí vody zneiso-

vané odpadky továrními a kanalisaními. Podobn jako ve

vodách zneištných výkaly a hnijícími organickými látkami i

parožnatky nerostou také v lesních liainách s hnijícími rost-

íinn_viHÍ látkami a tíslovinou, rovnž v prudce tekoucích

vodách nel^o v erné rašelinné a bahnité vod. Vody pro-
j

sycené organickými látkami, bainné a rašelinné tn a pí-
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kopy, zvlášt bohaté na huminové kyseliny vyhledávají asto
jisté druhy na pr. Nitella gracilis, capitata, Chara contraría,

hispida, fragilis.

A^elký vliv na rozšíení parožnatek má také chemická a

fysikální povaha vody, ve které rostou, jDodobn jako n ji-

ných suchozemských rostlin tytéž vlastnosti pdy. Velkého

významu jest vyskytování se vtšiny druh rodu Chara,

Tolypella a nkterých druh Nitella ve vodách, ve kterých

rozpuštn jest dvojuhliitan vápenatý. Tyto mnohé druhy

parožnatek bývají pak rzným zpsobem inkrustovány (oko-^

rány) vápnem*) na lodyhách, listech a cystokarpech, nikdy

však na antheridiích. Bývá to tení nebo tlustší vrstva vá-

ipenná, tvoící jakýsi obal kolem rostliny nebo se usazuje

I

v páskách na této. Nkdy i kolem jádra jest vápenný pláš.

i

Ve vod rozpuštný dvojuhliitan vápenatý psobením ve-

jíetaní chemické innosti rostliny se rozkládá v kysliník

uhliitý, jenž jest diffundován rostlinou, a v jednoduchý

uhliitan srážející se na povrchu parožnatky dle vzorce;

Ca CO3 + H2CO3 CaH^ (COs)^

se sráží na CO-2 ^ Ve VOd
povrchu

I

parožnatky Y

rostlina

Nkteré druhy rodu Nitella skoro pravideln nebývají

inkrustovány, podobn i zídka jen Chara Braunii.

\ Obyejn vysvtluje se inkrustování parožnatek jako

ochranný obal proti intensivním paprskm slunením a jaksi

má dodávati tuhosti a pevnosti jejich okornatní proti, škod-

livém zevnjším vlivm mechanickým. K tomu však dlužno

poznamenati, že zvápenatné nkteré druhy rodu Nitella,,

zvlášt pak tenké formy s chabými lodyhami a listy, nejsou

pravideln inkrustovány jako na p. Nitella flexilis f. laxa,

N. opaca f. laxa, N. gracilis. Zídka pak jen v malém množ-

ství bývá inkrustována Chara Braunii, jež jest zcela neo-

;kornatná podobn jako Nitelly. Práv tyto parožnatky l)y

") Pi urování pekáží inkruslaee a proto rozpouští se tento

jobal ponoením rostlin do slabélio roztoku kyselin zvlášt octové

[nebo solné.
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potebovaly inkrustace spíše než druhy neokornatné a uve-

dené píklady ukazují, že dvody dosud uvádné, mající úeL
inkrustace parožnatek vysvtliti, nejsou všeobecn platná

^

Spíše dlužno souditi, že hlavní vliv na inkrustaci má che-|

mické složení vod}^, mimo to pak vtší nebo menší vegetaní r

chemická innost uritého druhu nebo formy. O prvním pe-
svdil jsem se pstováním Chara fragilis. Z téhož individua

nechal jsem vyklíiti jádra v nkolika aquariích, z nichž rost-

liny pstované jen ve vod vltavské z vodovodu po celý

skoro rok neinkrustovaly, v jiných pak, kde byla pvodiáij

voda z tn z Polabí a jen pozdji doplována byla íní
vodou, inkrustoval}" již mladé rostlinky sotva vyvinuvše první

;

peslen listový. Jiný dvod pro toto tvrzení jest na p. Cliara

Braunii, jež v krajinách (bez vápna) rašelinných (Tebosko)
neinkrustuje, ve sted, a sev. echách na vápenném podklad
rostoucí mírn inkrustuje. Podobn nacházíme jiné druhy t'

v echách zpravidla inkrustované (Chara foetida) i vzácn
formy týchž druh zcela neinkrustované dle rzných lokalit.

i

Pro druhý dvod svdí okolnost, že okornatné druhy s vt-'

ším množstvím bunk sloužících k assimilaci spíše inkrustujíi

než druhy neokornatné. Zdá se však, že inkrustace u parož-

natek podmínna jest ješt jinými okolnostmi, jež jsou asii

složitjší.

Zvláštní pak jest výskyt jistých druh (Chara canescens,\

Tolypella glomerata) výlun ve vodách, jež obsahují roz-

puštné anorgan. sloueniny solí. I jiné druhy mohou v tako-

vý^ch slaných vodách rsti vyskytujíce se zárove ve vodáchd

sladkých {Chara aspera, foetida, ceratophylla, Nitella flexilis).

Slanomilné druhy bu vbec neinkrustují nebo jen mírn bý-

vají inkrustované. eské druhy slanomilné ze stanovisek"!

u Oužic a u Beova jsou bu úpln neinkrustované {Nitéíla}\

flexilis f. laxa, Chara canescens), bu slab inkrustované'

{Chara canescens, foetida, aspera), bu siln inkrustovanéi

(Tolypella glomerata, Chara foetida, fragilis). Patrn sla-l!

nost vod eských jest nepatrná a proto zde více parožnatky

inkrustují. Zajímavé jest, že Chara canescens sbíraná v r.

1876 jest neinkrustovaná, v r. 1896 pak inkrustovaná, což

svdí o pozdjším úbytku slanosti roztoku vodního v tiuiÍQhj

u Oužic.
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Eozpiištné rzué anorganické sloueniny železa ve

vod snesou jen nkteré clruh}-^ (Chara foetida, contraria).

Pro rozšíení parožnatek nezdají se míti však jiné

látky rozpuštné ve vodách žádného vlivu.

Pro zemdlství mají parožnatky význam zvlášt velké

a hojn inkrustované druhy v tch krajinách, kde ve spou-

stách se objevují. Tu výhrabují se železnými hrábmi z vody,

nebo pi vypouštní rybník za píinou rybolovu vybírají se

<í bahnem a pak rozhazují se na pole jako užitené hnojivo.

Menší význam mají chary pro rybáství a to jen, vy-

skytují-li se v rybnících osázených. Pispívají zde k chovu ryb

okysliováním vody, tvoí podklad pro vajíka vodního

hmyzu, srážením uhliitanu vápenatého atd.

4. ást speciální.

Parožnatky (Charophyta).

'

' haraceae Lois Claude Richard, Hiimb. et Bonpl. nov. gen,

1815.)

1. ele: Nítellaceae Leonhardi, Bohm. Char. p. 9 (Lotos'

1863 p. 69).

Rostliny mkké a ohebné, jen nkteré druhy nkdy in-

koustováné vápnem. Lodyhy a listy vždy neokornatné. Pe-
.šleny složené ze 4—8 list, zmnožených nkdy menšími listy

íakeessorickými, zídka jednoduchých, astji s jednou ne1)o se

2- -3 lístkovými uzlinami. Poet list v peslenu jest pro ur-

ité d.]'uhy dosti stálý. Lístky siln vyvinuté mohou podobn
•jako listy dále 1—2 krát se dliti. Antheridié jsou vždy ter-

íminální na místech, kde se dlí listy a lístky nebo na jedno-

'bunných akcessorických listech. Cystokarpy vznikají z li-

j^tov>^ch uzlin nebo z basilárních uzlin antheridiových a li-

:stových {Tohjpella) a jsou v posledním pípad velmi krátce

'ptopkaté. Korunka cystokarpu jest malá, 10-ti bunná, slo-
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iená ze 2 nad sebou 5-ti bunných kruh, bezbarvá, u nkte-

rých druh ped zúrodnním opadává. Bez vápenného plášt I

kolem jádra.

1. Rod: Nitella Agardh, Syst. Algar. 1824 p. XXVII.

V peslenu bývá 6 nebo S list, mimo nž ješt u nkte-

rých druh vyskytují se 2 nebo více akeessorických. Listy jsou

bu s jednou uzlinou lístkovou s 1—3 lístky zakonené, bu
tyto lístky, jichž poet potom vtší (4—7), mají zase uzliny

lístkové, což ješt mže se jednou opakovati. Poslední lístky

pak, jež se už nedlí, bývají jedno- nebo dvou- bunné, zídka
3—á-ti bunné, konená buka zcela malá a krátká. Antheri-

die na nízké, terovité, stopkaté buce, kterouž oddleny jsou

od uzliny, sedí termináln na konci uzlin list a lístk pra-

videln mezi lístky jako ve vidlici uprosted postranních líst-

k. Cystokarpy postranní vyrstají jDímo z lístkových uzlin

jako lístky v rozmanitém potu bu jeden bu více (2—5),

u jednodomých druh pod antheridiem. Jsou kulaté, podlouhle

kulaté nebo vejité podoby. Korunka bu opadává a obalnéi

buky cystokarpu se nahoe siln rozvírají {N. syncarpa, ca-

pitata, opaca, flexilis), bu zstává ješt na zralých cysto-

karpech {N. mucronata, gracilis).

Rostou nejradji v mírn tekoucí nebo stojaté, isté

vod, v luních píkopech, v odvodovacích stokách, v pot-
cích, v kalužích, v tních, u beh v rybnících, nikdy však

v bahnitých neistých, erných rašelinných vodách. Barva je-

jich jest krásn svtle nkdy i temn zelená, nejsou-li inkrii-

stovány. Nkdy Nitelly bývají pokr3Í;y množstvím cizích or-

ga,nism, zvlášt rzných druh diatom a as, a tím vzniká

jejich zabarvení do hndzelena, hndá, tmavohndá, za

sucha zdají se tém ernavé. Zídka bývají inkrustovány

vápnem {N. capitata, opaca), pak jsou šedozelené, l)lav šedé

nebo tmavošedé.

I. Monarthrodactí/lae (Flexiles). Listy jen jednou dlené,

jejich konený lánek jednobunný, korunka opadává.
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A. Gloeocarpae: Rozmnožovací ústroje obalené roso-

Jem*), druhy clvoudomé.

a) Samí listy jednoduché, nedlené; jádro hladké, bez

lišten.

1. N. syncarpa (Thuill.) Ktzing, Phycologia

germanica (1845), p. 256.

Leonhardi, bohm Char. (1863) p. 9; Osterr, Arml. (1864)

lp.48; A. Braun, Char. v. Schles. (1876) p. 396; Braun-Nord-
5TEDT, Fragmente (1882) p. 30; Sydow, Europ. Char. (1882)

3. 10; MiGULA, Char. in Rabenh. Kryptfl. (1897) p. 98; Syno-

)sis Char. europ. (1898) p. 27; Giesenhagen, Untersuch. iiber

aie Char. p. 83. . .

Celkovým zjevem podobná Ch. flexilis, od které roze-

mává se dvoudomostí. Bývá 20—30 cm vys., tenká, ohebná,

esklá, svtle nebo tmav (do erná) zelená, zídka místy in-

írustováná. Samí rostliny mívají volné (zídka i stažené)

pesleny, u samicích pesleny bu stažené v t. zv. hlaviky,

lud s volnými dlouhými listy. Lodyha je tenká a štíhlá, v pr-
nrn 0,5—1,0 mm tlustá. Délka lodyžních lánk jest rozliná,

nohou býti až 10 cm dl. List v peslenu 8 a nejastji z úžlabí

trvních 2 list vyrstají postranní vtve. Listy samích a

terilních rostlin dichotomicky dlené, 2—4hroté, samicích

•byejn jednoduché, nedlené, bez lístk. Koneky list jsou

:ašpiatné stluštním blány bunné na konci buky. Délka

ist je optn rzná, u našich forem bývá až pes 5 cm.

\ntheridie jednotlivé na listech, cihlov ervené, 0,4—0,45 mm
" prmru, jež jsou jako cystokarpy obaleny rosolem. Cysto-

larpy obyejn 2—3, zídka 1 nebo více než 3, 0,5—0,6 mm
il., 0,4—0,54 mm sir. se 7—8 závity. Jádro skoro hladké,

málo vyniklými hranami lišten, podlouhle kulaté, nebo vej-

ité, tmav kaštanov hndé nebo erné, 0,36—0,4 mm dl.,

'.30—0,34 mm šir.

') Ke zjištní rosolu kolem rozmnožovacích orgán vaí se

jrto pod krycím sklíkem na objektivním sklíku na kahanu a pak
arví se roztokem methylové modi. Po nkolika minutách se i-
tou vodou praeparát vypere a je-li rosol kolem rozmnožovacích
rgán, objeví se širší kruh a zvlášt vniknuvší do rosolu mikro-

rganismy mode zbarvené.

5
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Jednoletá rostlina vyvinuje se z jádra v dubnu a kvt-

nu. Jádra uzrávají na konci léta a na podzim. V zim po od-i

padnutí cystokarp rostlina se úpln rozpadne.

Tento druh rozšíen roztroušen jen v Evrop v istých,

tichých vodách, v tních, rybnících i hlubších jezerech, mém
však v luních píkopech.

V tnkách u rybníka. Tisy blíže Lomnice n. Lužn. (1909

ViLH.) a v rybníce u Sychrova blíže Turnova v hloubce ^2 ^'

bohat plodná, v hloubce 2 m sterilní až 1 m dlouhá (1913

ViLH.). Ze starších stanovisek: v malém rybníce v Kameni-

ckých lesích (1818, Sýkora), v odtokové stružce z rylmíks

u sv. Víta blíže Tebon (1863, Leonh.) ; dále dle Braunoví*

urení v herbái musejním /. Jaxa ti Schlaekenwerthu v ma
lém rybníce na staré silnici ku Karl. Varmi (1839, knpe(

Reuss), ster. u Nových Dvor (Peyl), v rychle tekoueírr

potoce u Einsiedlu (1848, Leonh.).

V echách zdá se, že tento druh jest více rozšíen, al(

dosud málo jen sbírán, nebo výzkum vtších rybník pn
jednotlivce jest dosud velmi obtížný. Zvlášt ve vtší hloubci

rostoucí parožnatky jsou skoro nedostupné, a proto N. syn

carpa tak málo z ech známa. Jinak tento druh podol^á s<

zevn N. flexilis, od nhož rozliší se snadno dvoudomostí. 0(

ostatních druh této skupiny Nitell pozná se také snadno: o(

N. opaca vyvinutým rosolem kolem rozmnožovacích orgán
od N. capitata pak samiími listy jednoduch^^mi, nedlenými

Formy rozlišené A. Braunem a Migulou nelze rozlišovat

na skrovném materiálu z ech. Varianí odchylky eskýcl

rostlin uvedeny jsou v popisu tohoto druhu.

b) Listy samicí rostliny vidlinat dlené. Jádro s lišt

námi.

2. N. capitata (N. ab Es.) Agardh, Systema Algarum

(1824) p. 125.

LeonhARDI, bóhm. Char. (1863) p. 10; Osterr. Arnil

(1864) p. 47; A. Braun, Char. v. Schles. (1876) p. 396; Braun.

Nordstedt, Fragmente (1882) p. 31; Sydow, Europ. Chai

(1882) p. 12; MiGULA Char. v Rabenh. Kryptfl. (1897) p. 111

Šynopsis Char. europ. (1898) p. 29.
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Rostlina dvoudomá, zevní podobou stží dá se na první

pohled rozeznati od N. opaca nebo syncarpa, zvlášt sterilní

a samí rostliny. Stálým znakem jsou hlávkovité útvary, jež

vyskytují se také u nkterých forem N. syficarpa. Bývá 20

až 30 cm vys., v idších trsech rostoucí, hojn rozvtvená, ne-

tvoí nikdy velké trsy jako jiné Nitelly. Ob^^ejn mívá barvu

jasn a syt zelenou, inkrustovaná pak bývá špinav zelená.

Lodyha pomrn dosti tlustá, 0,5—1,0 mm v prmru, lánky
lodyžní až 9 cm dl. Pesleny obyejn 6—Slisté, bez akcessori-

ckých list. Všechny plodonosné listy vidlinat dlené s 1—

2

nebo 3 postrannímu lístky. Koneky list a lístk nejsou jako

u N. syncarpa stluštné, nýbrž tvoí mnohdy jakýsi malý hrot,

vystupující z tup zakoneného konce buky. Dolení pesle-

ny zhusta sterilní. Samí rostliny, a se mnoho od samicích

neliší, bývají o nco málo menší. Antheridie po jednom, úpln
podobné N. syncarpa, 0,6 mm v prmru. Cystokarpy na mí-

stech, kde se listy dlí, po 2—3 pohromad, velie zídka 4,

kulat vejité, 0,42—0,48 mm dl. Korunka malá opadává ped
oplozením. Jádro skoro kulaté, tmav kaštanov hndé až

erné, se 6ti siln vyniklými, ostrými lištnami, 0,3—0,35 mm
v prmru. Membrána jádra hladká.

Dvouletý druh vyvinuje se již v srpnu a záí z jádra a

f.itvoí nkolik peslen sterilních ped mrazy na podzim, pak

>eiS zimu odpoívá do jara. Na jae velice rychlé roste a asto

již v dubnu fruktifikuje. V ervenci nalezneme na stanovisku

ipln již rozpadlé rostliny.

Rozšíení zempisné Ch. capitata jest velice rozsáhlé, ne-

K)f vyskytuje se skoro po celé Evrop, v Africe, Asii a sev.

\merice, zvlášt v istých vodách, jinými vodními rostlinami

[tezarostlých, v jílovitých, hlinitých a bainných loužích a

lníeh, asto kolem násp železniních, v píkopech luních

silniních, zídka v rybnících. Potebuje k své existenci vol-

1} pístup svtla a proto mizí asto ze stanovisek zarsta-

!iých jinými rostlinami, práv tak znovu se objevuje, má-li

íodmínky životní píznivé.

j
Varianí rozmanitost forem tohoto druhn není vbec

inaná. Formy mívají asto pechody mezi sebou, takže vy-

Iranné formy jsou pomrn vzácné. Z ech známa jest do-

5*
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sud jen ze sporých naleziš a z tohoto dvodu také rozmani-

tost eských forem jest nepatrná.

Druhdy sbírána u Liberce (Langer), v rybníce Barbo-

in u Duchcova (1863, Leonh.), spolen rostoucí s Utri-

cularia minor a N. gracilis v lese u Stráže (1864, Leonh.),

Z význanjších forem eských sluší uvésti:

1. f. capituligera A. Braun. (Migula, Rabenh. Krvptfl.

p. 117.)

Forma 20—30 cm vys., hojn rozvtvená a kovitá, s et-

nými hlavikami, jež usušené, je-li inkrustována, jsou naer-

nalé. Listy nejdolejších peslen sahají až do stedu lodyžních

lánk, hoejší lodyžní lánky jsou mnohem kratší, takže jsou

listy úpln zakryté. Hlaviky jsou ^/a

—

^J4 cm v prmru,,
velmi husté, s krátkými listy, jež vynikají obyejn jen jako

útlé špiky. Plodonosné pesleny nejsou nikdy volné, nýbrž

tvoí vždy hlaviky. Samí rostliny jsou smstnanjší s men-

šími hlavikami a kratšími lodyžními lánky, takže se zdají

celkem menšími. Tyto vyskytují se ideji. Cystokarpy e-

ských rostlin pomrn velké, podlouhle kulaté, 0,528—0,624 mm
dl., 0,448—0,512 mm. šir., jádro jen 0,352 mm dl., se 6ti ostrými

tenkými lištnami.

Tato forma všeobecn se vyskytující po celé Evrop sbí-

rána v echách u Kostomlat ped Nymburkem (1885, Velen.),

v tních u severozápadní dráhy blíže Všetat (1876, elak.).

2. /. longifolia A. Braun. (Migula, Rabenh. Kryptfl. p.

118.)

Tuto formu uvádí Migula z ech v Rabenhorst. Krypt.

Fl. p. 118. (Fig. 33) sbíranou P. Horou z okolí Plzn v rybni-

ním píkop u Kinic (1882), jež jest nižší, s málo pesleny,

s dlouhými však lánky lodyžními a s velmi dlouhými listy

daleko pesahujícími lánky lodyžními. Vzpímená a siln

vzrostlá forma, málo jen rozvtvená. Jednotlivé trsy jsou slo-i

zené jen ze 3—4 lodyh šikmo z pdy vyrstajících. Poet hla-l

viek není tak nápadný jako u pedešlé formy, nebo jsou zna-

n menší a špiky list nejsou tém viditelné. Hlaviky vyr-

stají v úžlabí list tsn u samé lodyhy a dodávají tak zcela

zvláštní charakter této form, jež blíží se k hlavikovitým for-

mám N. opaca. Tato heteromorphní forma má pomrn málo
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pechod k jiným formám. Skoro nikch^ neinkrustuje. Podobné
formj" sbírány na rzných místech v Nmecku.

o. /. elongata Leonh, bohm. Char. 1863, p. 10.

I

Tato zvláštní forma habitem podobná N. flexilis sbírána

j

byla Leonhardim v Král. Oboe v Praze (1853) a nyní na-

i chází se v herbái musea král. es. Jest velice statná, svtle
zelená, asi 40 cm vys., s listy 3—4 cm dl., s lánky lodyžními

6 cm dl. Tamtéž nalézá se tato forma z jiného stanoviska sbí-

rána Leonhardim: z tuky u cihelny mezi Stráží a Pibrází
v již. echách (1863). Leonhardi srovnávaje tuto formu s rost-

' linami z Nmecka shledal, že jest silnjší a vtší než tyto,

i samí pak rostliny byly pak dvakrát vtší než samicí. Eostliny

1
jsou celkem asi 22 cm vys., s lánky lodyžními 2^/2—6 cm dl.,

š list}'' až 3 cm dl. a s malými hlavikami.

B. Gi/m7iocarpae: Rozmnožovací ústroje bez rosolu,

a. Dvoudomý druh.

o. N. opaca. Agardh, Systema Algarum (1824) p. 124.

Leonhardi, bohm. Char. (1863) p. 10; Osterr. Arml.

I

(1864) p. 46; Al. Braun, Char. v. Schles. (1876) p. 397;

í Braun-Nordstedt, Fragmente (1882) p. 32; Sydow, Europ.
» Char. (1882) p. 14; Migula, Char. in Rabenh. Kryptfl. (1897)

\ p. 121; Synopsis Char. europ. (1898) p. 31.

Nitella rozmanitého habitu, obyejn statná rostlina, 25

až 30 cm- vys., nkdy vyšší, vzhledu mén kovitého, a bývá

j

hojn rozvtvena. Formy s volnými pesleny i s hlavikami.

I Lodyha a listy jsou tuhé, žlutozelené až tmav zelené. Tmavší

;
barva u tohoto druhu pevládá. Listy a lístky jsou tlustší než

[
11 pedešlých druh. List v peslenu 6—7, bez akcessorických

list. Všechny listy jsou vidlinat dlené (1—3 postranní

I

lístky). Konec list vybíhá v krátkou tupou nebo ostejší

špiku. Tvar tchto špiek list jest u rzných forem i ste-

rilních individuí konstantní a jsou u samé špiky (zvlášt

I

u list z hlaviek) po obou stranách erné. Rostliny samí

I

a samicí napohled úpln si podobné. Antheridie bez obalu ro-

solovitého, hndoervené, 0,4—0,5 7nm v prmru. Rovnž
cystokarpy bez rosolu, nejastji po 2, ideji 1 nebo 3. ást
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cystokarpu t. zv. krk obalných bunk jest asi V?, celého eysto-

karpu dlouhá pod malou, opadavou korunkou. Cystokarp jest

0,45—0,5 mm dl. a 0,4—0,45 mm sir. Jádro podlouhle kulaté až ,

vejité, ernav hndé až erné, neprhledné, 0,3 mm. v prii- i

mru, se 6ti tlustými, tupými lištnami. Bývá bu neinkrusto-

vaná, bu jemn nebo hrub inkrustovaná.

Parožnatka tato považovala se díve za jednoletou, ale

MiGULA dokazuje, že za píznivých okolností vytrvává n-
kolik let. Jádra uzrávají v srpnu a v záí.

Tento druh rozšíen jest skoro po celé Evrop, dále

v Africe, v Asii a sev. Americe. Vyskytuje se na rzných
stanoviskách, zejména v rybnících, píkopech a v tních. Ve
volb stanoviska není zvláš vybíravý; nepotebuje úpln vol-

ného pístupu svtla, nebo roste asto mezi jinými rostlinami

vodními a následkem toho jest stálejší na jednom míst. Z toho

dvodu jest také N. opaca v echách ze všech Nitell nejroz-

šíenjším druhem, rostouc na rozmanitých stanoviskách za

spolupsobení rzných klimatických initel, rzného složení

pdy a vody, pi rzném osvtlení, vytvouje etné formy,

jež svou zevní podobou jsou velmi rozlišené, habitueln mohly

by býti považovány za nkolik rzných samostatných druh.

Teprve po' podrobnjším vyšetení podstatných znak u pa-

rožnatek celkem stálých pro vymezení druhu možno tento druh

uriti, nebo habitem svým asto podobá se N. flexilis i N.

capitata, od prvního liší se svou dvoudomostí a od druhého

rozmnožovacími orgány bez rosolu. Také zvláštní zakonení

listu u rozmanitých forem jest celkem stálé. Na konci listu

zvlášt na hlavikách jest krátká, úzká špika, pod kterou bývá

list naernalý, což i u sterilních rostlin jest význané k roz-

lišení od V. capitata, jež nikdy nemívá zaernalé listy. Podobn
zaernalé listy u N. flexilis se také vyskytují, ale listy neza-

konují špikou význanou pro N. Opaca, nýbrž tupjším a ^

stlustlým koncem.

K vymezení forem N. opaca. nejvíce pihlíží se na rzné '

vytvoení hlaviek, jež dodávají zvláštní výraz celé rostlin.

I tu vyskytují se asto formy pechodné, a mnohé jsou zvláš í;

vÝrazné. i. *
'^-!'

!
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1. f. pseudoflexilis n. f.

Rostliny úpln neinkrustovane nebo slab inkrustované,

teuší i silnjší, bledozelené až tmavozelené {pallida a atrovi-

rens), podobné vnjším zjevem úpln N. syncarpa nebo N.

flencilis. Listy nedosahují nebo pesahují lánky lodyžní. Jest

to vtší skupina forem, jež odpovídají /. longifolia A, Br a

/. simplex A. Br. Rostliny asto sterilní nebo málo plodné,

ideji bohat plodné. Bez dkladného vyšetení snadno dají

se zamniti s jinými druhy Nitell, jimž se zevn podobají,

V rašelinných stružkách na »Faule Wiesen« mezi Je-

stebím a Podhrází u Dokes (1902, Vilh.), v rybníku na Tá-

boe u Jiína (SiTEN.), v rybníce Paezu u Zámostí pod Pra-

?hovskými Skalami u Jiína útlá forma zcela podobná N.

i^yncarpa s listy samiími nedlenými (1911, Baud.), v rybníce

11 Rožalovic (1901, Saska), v tních u Jizery u Nov. Bená-

tek (1872, Dd.), v studánce na všetatských loukách u Vav-

i'"ince (1901 Vilh.), v odvodovacích píkopech mezi Mlnickou
\Tutici a Jelenicemi u Mlníka (1902, Vilh.), v tních vltav-

4ýeh proti Roztokm u Prahy (1872, Dd.), v potoních

ních v echticích u silnice ke Královicm (1875, Dd.),
jV louži u hajnovny »Sobelv« nad rybníkem Opánka u Jení-
kové Lhoty u Tábora (1900, Nap. Radba), v luní stružce

1 rybníka u sv. Víta blíže Tebon (1899, Vilh.), u starých

ázní a u Pazderny u Písku (1872, Dd.), f. skoro úpln erná
i Putimi spolen s Ch. fragilis (Dd.), v Žinkovském ryb-

líce u Nepomuka (1876, elak.), na kraji rybníka »Nového«
1^ ekanicích (1878, Velen.), u Marian. Lázní (1883, Fr.

jÍRÁTKÝ), ve Vltav u ertové Stny na Šumav (1878, Dd.).

2. /'. laxa A. Braun. {Miqula, Rabenh. Kryptfl. r. 128 a

i'^ig. 36.)

Forma dlouholistá, málo rozvtvená, vysoká, tenká,

j'led zelená, chabá, s lodyhami a vtvemi dol klesajícími,

leinkrustovaná, s list}^ dol obrácenými, asto jen s jedním

Dostranním lístkem.
'' V ekanicích na dn rybníka Záblického (1876, Velen.).

3. /. suhcapitata Migula, Rabenh. Kryptfl. p. 130.

Dlouhá, trochu chabá forma, s velmi prodlouženými, až

- f-m dl. lánky lodyžními, málo rozvtvená, s listy dosahu-
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jícími tvrtiny lánku lodyžního, asto se 2—3 lístky na ste-

rilních i plodonosných listech. Dlouhé lánky lodyžní a krátké i

vtve s hlavikami v úžlabí list dodávají zvláštní ráz tétc

form, pipomínající ponkud Tolypella intricata. U eskýct.

rostlin jsou antheridie 0,56 mm v prmru, cystokarpy, 0,56:

mm^ dl., 0,43 mm šir., jádro podlouhlé, ervenohndé, s tu^

pými lištnami, 0,38 mm dl., 0,35 mm šir.

Samicí rostliny s hlavikami 0,5—1 cm v prmru u pan

ského mlýna u Rakovníka (1877, Holbach na Kivoklát), sa

mií rostliny s drobnjšími hlavikami v píkopech u Opocní

k Plicím (1880, elak.).

á. /. heteromorpha Migula, Babenh. Kryptfl. p. 131.

Forma prostední velikosti, prostedn silná, hojn roz

vtvená, pro zvláštní tvar hlaviek spíše volnjší než smst
naná. Sterilní listy prostedn dlouhé, úpln volné a odstáléi

kdežto plodonosné v malé, zcela úzké hlaviky stažené. Ytvii

mívají asto jen takové plodonosné pesleny, jež se dále ne^

rozvtvují. Vyvinuté antheridie 0,5—0,6 min v prmru. Mi^

GULA udává tuto formu z jediného stanoviska ze Švýcar (Va

de Travers). A eské rostliny s popisem Migulovým úpln s

neshodují, ale v podstatných ástech mu vyhovují i s vy

obražením se shodují, proto sem zaazeny.

V píkopech u dráhy blíže Lysé u. L. (1876, Dd.) v i

stých vodách luních u Staré Lysé (1885, Velen.), v poto

v lukách u eelic (1885, Velen.), ve stružce luní u elakc

vic (1902, Vilh.), na všetatských lukách v hlavním odvodc

vacím píkop u Vavince (1902, Vilh.).

5. /. conglohata Migula, Rabenh. Kryptfl. p. 131.

Zvláštní forma celkovým habitem, 20—30 cm vys. lánk

lodyžní dosti dlouhé (až 8 cm) a skoro 1 mm, tlusté, listy vešker

seskupené v malé a husté hlaviky, asi 0,5 cm v prmru. Pl(

donosné listy nejastji se 2 znan silnými lístky, sterilní si

3—4 lístky. Lístky a hlavní paprsek stejn dlouhé a tlusii

s velmi silnou blanou bunnou. Listy 3—8 mm dl. a skoro 0,^

mm tlusté. U eských rostlin antheridie 0,54—0,67 mm v pí),'

mru, cystokarpy ve tvaru obrácené hrušky, 0,5—0,68 mv

dl., 0,45—0,48 mm šir.; jádro tmavoervené se 6ti zetelným

úzkými, ostrými lištnami, 0,35—0,40 mm dl., 0,32—0,38 mm ši



Monografická studie o eských parožnatkách. (íí

Obr. 32. Nitella opaca Ac, /. conglomerata Br. z tn u Všetat.

Prostedn nebo jen málo inkriistované rostliny zbarvení

tmavohndého.
MiGULA popsal tuto formu dle rostlin švýcarských

(Onnens, Canton de Vaiid) z herbáe techniky curyšské a dle

jeho udání podobná forma prý nachází se bez udání bližšího
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stanoviska s oznaením »F1. Bad.« v herbái techniky v Karls-

ruhe sbíraná Braunem.
Ve stoce n bažantnice ii Vavince na pokraji kyselek

všetatských smrem k Mlníku (1899, Vilh.), podobná f.

s menšími hlavikami v bainných píkopech n Pohoe blíže

Opona (1879, Freyn) .
•

6. /. congloinerata (incl. glomerata, subglomerata) A.

Braun {Migula, Rabenh. Kryptfl. p. 131.)

lánky lodyžní dlouhé, ale mén etné, pi tom rostliny

pimen nízké (8—13 cm). Listy velmi dlouhé daleko pe-
sahují pes malé hlaviky smstnaných plodonosných pe-
slen. V úžlabí dvou nkdy také více list jednoho peslenu

vyrstají velmi zkrácené hlavikami ukonené vtve. Lístky

na plodonosných listech jsou pravideln delší než hlavní pa-

prsek, Cystokarpy eských rostlin 0,48 mm dl., 0,45 mm šir.,

jádro tmavoervené nebo kaštanov ervené, 0,38 mm dl.,

0,35 mm šir., s 8-mi tupými lištnami. Hrubozrn inkrustovaná.

Forma, tato vyskytuje se roztroušen v Nmecku, hoj-

nji ve Francii. V tních podle severní dráhy mezi Byšicemi

.a Všetaty na nkolika místech (1901, Vilh.).

Do dnešní doby byla známa N. opaca od Leonhardiho
"vydání es. a rak. parožnatek v echách jen ze 3 naleziš:

u silnice blíže Kamenice (1817, Sýkora) a v rybníce u Ped-
boje (1863, Leonh.), kteroužto poslední nacházející se v her-

bái Musea kr. es. možno srovnati s /. heteromo7^pha rostoucí

na všetatských lukách, dále v rybníce v levo u silnice u ho-

stince blíže Kre u Prahy (sbíral dr. Otto Krause z Dráž-

an) .

b. Jednodomý druh.

4. N. ilexiiis (E. ex p.) Agardh, Systema Algarum

(1824) p. 124.

Leonhardi, bohm. Char. (1863) p. 10.; Oster. Arml.

(1864) p. 49; A. Braun, Char. v. Schles. (1876) p. 397; Braun-

NoRDSTEDT, Fragmente (1882) p. 34; Sydow, Europ. Char.

(1882) p. 17; Migula, Char. in Eabenhorst Kryptfl. (1897) p.

132; Synopsis Char. europ. (1898) p. 34. .
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Velice podobná parožnatka v nkterých formách N. syn-

caipa a A^. opaca, od nichž liší se, že nemá rozmnožovací

ústroje obaleny rosolem i svou jednodomostí. Bývá 25—40 cm
vys., i vyšší, zelená nebo tmav zelená i hndzelená. Lodyha
štíhlá, ohebná, málo rozvtvená, s lodyžními lánky obyejn
o—i ciH., zídka 6—8 cm dl. Pesleny nejastji 6ti listé, s 1—

2

akcessorickými listy. Konec listu má v5'znaný tvar a jest stá-

lým znakem pro všechny listy a lístky tohoto druhu. Stlu-

stuá špika listu ukonena jest tup. Všechny listy jsou

vidlinat dlené a uprosted mezi vidlicí lístkovou bývá
termiuální antheridium a u sterilních místo nho o jeden

lístek více. Na místech, kde se dlí plodonosné listy pod an-

theridiem, nacházíme obyejn 1—2, zídka 3 nebo 4 cysto-

karpy dol namíené. Antheridie jsou malé, 0,35—0,45 mm,

v prmru. Vyvinují se díve než dospjí cystokarpy a také

díve opadávají. Oplození dje se spermatozoidy jiných indivi-

duí. Cystokarpy jsou mnohem vtší, podlouhlé, 0,6—0,8 mm
;dl., 0,5—0,7 mm šir., se 7—9ti závity. Korunka malá, opadavá.

Jádro plodu vejité, velké, 0,4—0,5 mm dl. a 0,3^0,4 mw šir.

s hladkou hndou membránou.
Fruktifikuje v lét. Z jádra vyvinuje se rostlina: na

podzim a již do mraz vytvoí asto první 2 pesleny. Kde
voda v zim úpln nevymrzne, bývá vytrvalá. Ponvadž oby-

ejn opadávají díve antheridie, zdá se asto jednodomou a

proto mže se snadno zamniti s N. opaca. Pi podrobnjším
prohlédnutí u N. opaca jsou lístky na basi tsn vedle sebe,

kdežto u N. flexilis po opadnutém antheridiu jest prázdné

místo nebo mezi lístky jest malý prostor volný.

Vyskytuje se skoro v celé Evrop, pak v Asii a sev- a již.

Americe. Roste nejastji v mlkých vodách, v luních struž-

kách s mírn tekoucí vodou, v potcích, v píkopech u silnic,

iv tních, v bainných a rašelinných vodách, nebo ideji na

pokraji v rybnících a v slaných tních, kde rostou jiné halo-

phytní rostliny. A zdánliv pokládala se dosud za nejrozší-

enjší druh Nitell v Evrop, pece již Migula udává po-

.mrn málo stanovisek, zvlášt však uvádí, že mnohá sta-

noviska N. flexilis udávaná jsou nejistá a spoívají na zámn
3 N. opaca. Tak tomu i v echách, nebo po podrobném srovná-

i^acím studiu Nitell jeví se tento druh celkem dosti vzácným.
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Rozmanitost forem N. flexilis není tak znaná jako u ji-

ných druh Nitell a celkem zdá se tento druh dosti ustálenými

nepihlíží-li se k nepatrným variacím normální formy. Vyhra-

nných forem pozorováno dosud málo a A. Braun popsal.,

5 forem, jež i Migula pijal, jejichž odchylné znaky jsou zase

jen založené nejvíce na vzrstu a mívají asto pechodní

formy mezi sebou. Pro rozlišení forem u N. flexilis mže býti

rozhodujícím, je-li lodyha rostliny prodloužena a pesleny od

sebe oddálené, nebo je-li tato velmi zkrácena a pak peslen;yí

stažené, jsou-li listy stejn dlouhé nebo delší než lodyžní lán4

ky, nebo jsou-li listy kratší než lodyžní lánky, jsou-li špikj'

list velmi zkrácené, jsou-li konené lánky list velmi tlustf

nebo tvoí-li konen se hlaviky.

N. flexilis sbírána v echách v normální form: U Li-

berce (Langer), u eské Kamenice (Hraball), v lesních pí-

kopech u Šluknova u Fugavy v sev. echách (Karl), Wiederr

(1848) a Píbraz u Stráže (1861 a 1863, Leonh.), v Král. Obon

u Prahy (1849 Opiz, 1852 Leonh., Schobl), u Struhaov
(1875, ELAK.), v rybníce Kirchschlagu u es. Krumlovs

(herb. musej.), u Štiína (z herb. hr. Berchtolda), Antlberc

v cihláském rybníku (Šouta), v malém Maxdorfském ryb

nice blíže Podmoklí (1863, Tempsky), Rotenhaus u Chomii

tova (1855, Knaf), u Kainy blíže Kutné Hory (Peyl).

Z význanjších forem vyskytují se v echách:

1. f. longifolia A. Braun.
Listy l^/skrát delší než lodyžní lánky, rostliny silné í

vysoké, slab rozvtvené, málo nebo mén hojn fruktifikuj

než krátkolisté formy. Obyejn vyrstají etné lodyhy z p
dy, takže rostliny se zdají kovité. U eských rostlin anthe

ridie 0,42 7nm v prmru, cystokarpy 0,72 mm dl., 0,59 mn
sir., jádro 0,48 mm dl., 042 mm šir.

V potocích a píkopech se zvolna tekoucí vodou. Y pí
kop za rybníkem Svtem a. ve stružce s istou vodou v les*

na Starých ekách u Tebon (1899, Vilh.), v jílovitém pí'

kop lesním mezi Brannou a Chrastí u silnice z Tebon d(

Nov. Hrad (1899, Vilh.), v potoce chvalšinském u es. Krum
lova (herb. musej.). Druhdy v Král. Oboe u Prahy (1852

IjEONH.).
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2. f. hrevifolia A. Br. (f . brachyphylla brevissime furcata

elongata verticillis plerumque quinquefoliis Leonh,, Lotos

Lodyhy asi 40 cm vys. s etnými lánky, listy krátké

(asi 1 cm dl.), sotva do polovice dosahující lánk lodyžních,

asto velmi vzpímené a málo od lodyhy odstálé. Rostliny

zdají se kostrbaté a asto hndavé, jsouce asami hojn po-

kryté.

Y tce u malé cihelny v právo na cest mezi Stráží a

Pibrazí (1863, Leonh.). Vydána: Braun a Rabenh. Char. exs.

Nr. 55. V malém rybníku u Bostína blíže Nm. Brodu (1864,

dr. H. W. Reichardt).

3. f. suhcapitata. A. Br. (var. subcap. Leonh. Oster. Arml.

Gew. p. 50).

Vyznauje se od normální formy zvlášt tím, že poslední

plodouosné pesleny lodyžní jsou nahloueny v hlaviky. Tyto

hlaviky jsou ostatn velmi rzného tvaru a pecházejí v zne-

náhlých pechodech k hlavní form.

Roste na stejných stanoviskách s normální formou, ale

ideji se vyskytuje. V stružkách odvodovacích na bainné
louce za rybníkem Svtem pod Libínem u Tebon (1899,

ViLH.), u Stráže (1848, Leonh.), na širokém míst železni-

ního píkopu as pl hodim^ za Bchovicemi smrem od Prahy

(1853 a 1861, Leonh.), druhdy také v Král. Oboe v Praze

(J. Kalmus; 1853, Leonh.).

4. f. laxa n. f.

Tenká, málo rozvtvená, chabá, svtlezelená forma, pes
30 cm vys., s voln odstálými listy, jež bývají až 6 cm dl.,

s lánky lodyžními 6—8 cm dl. Podobná habitueln zcela

N. opaca f. laxa.

V tni u Beova v Rudohoí (na stanovisku halophyt-

ních rostlin).

Jako zvláštní formu uvádí Leonhardi (1. c. Lotos, 1863)

/. antheridiis stipatis, která nachází se v herbái Musea král.

es. Antheridie jsou na stopce skoro stejn dlouhé nebo delší

než antheridium, podobn jako bwají u TolypeU. Tuto

zvláštní formu sbíral Leonhardi s dr. Breitenlohnerem
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na etných místech pod Humlenským rybníkem nedaleko Lu-i

tové n Tebon (1863).

II. Diarthrodactylae. Listy vícekrát vidlinat dlené,i

jejichž konené lánky 2—Sbunné. Korunka neopadává.;

J^dnodomé druhy.

a. Jádro s ostrými lištnami, 0,27—0,38 mm dl.

5. N. mucronata A. Braun, Schweiz. Char. (1847) p. 9.

Leojsthardi, bohm. Char. (1863) p. 11; Oster. Arml.

(1864) p. 53; A. Braun, Char. v. Schles. (1876) p. 398; Braun-

NoRDSTEDT, Fragmente (1882) p. 50; Sydow, Europ. (liar.

(]882) p. 22; MiGULA, Char. v Rabenh. Kryptfl. (1897) p. 149;

Synopsis Char. europ. (1898) p. 38.

Rostlina 20—25 cm vys., hojn rozvtvená, barvy tmavo-j

zelené, obyejn hndavé, neinkrustovaná. V peslenu 6 listuj
í"

z nichž nejastji sterilní bývají dvakrát, plodonosné tikrát ^

dlené. Konené segmenty složeny bývají ze 2—3 bunk. Po-

slední buka jest krátká, 3—8krát užší než pedcházející,

v podob malé špiky (mucro). Antheridie malé, 0,2—0,25 mm
v prmru. Cystokarpy po jednom, zídka v páru. Jádro po-

dlouhle kulaté, se 7-mi tlustými siln vyniklými lištnami,

hndé až skoro neprhledn erné, 0,26—0,36 mm dl. Mem- i,

brána jádra jemn mížkovit prohloubená. Rozmnožovací

ústroje bez rosolovitého obalu. Jádra uzrávají ku konci léta a

na podzim; fruktifikuje již v kvtnu.

Pi urování jedin s N. gracilis mže se snadno zam-
niti, ponvadž v nkterých formách jest jí velice podobná.

Podrobnjším ohledáním jádra, zvlášt jeho barvou, vy-

niklými oste lištnami a strukturou membrány še rozliší.

Zempisné rozšíení tohoto druhu sahá skoro po celé

Evrop, Asii, Africe a Americe. Ve volb stanoviska jest

málo vybíravá a vyskytne se i tam, kde by pravideln parož-

natky nikdo nehledal. Tak na p. v pramenech, studánkách, i

píkopech, rybnících až do hloubky 20 m.

A. Braun rozlišoval u tohoto druhu znan variabilního

"formy, jež tídil dle celkového habitu, velikosti, podoby pe-

slen :
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1. /'. robustior A. Br. Lodyha až 1 mm sir. Bez dlení
list. Konené segmenty sterilních list asi 0,3—0,4 ddii šir.

Cystokarpy 0,32—0,38 mm dl.

-
a. /. homomorpha A. Br. Volnjší plodonosné pesleny.

b. /. heteromorpha A. Br. Hnst stažené hlávkovité pe-
sleny plodonosnýeh list.

2. /. tenuior A. Br. Ve všech ástech útlejší a jemnjší.

Rovnž i Leonhardi uznával a rozlišoval tyto Brau-
novy formy ve svých pracích o esk^^ch (1. c. p. 11.) a rakon-

skA'ch parožnatkách (1. c. p. 33) . Migula (1. c. Char. v Rabenh,

Kryptfl. p. 153.) však popírá samostatnost a stálost tchto fo-

rem a dokládá, že mohou se nalézti na jedné a téže rostlin

všechny udané formy, o em pesvdil se prohlédnutím rost-

lin v herbáích (i Braunov) a zvlášt kulturou rostlin. Zm-
nou vnjších podmínek životních táž rostlina mže vyrsti ve

f. tenuior, robustior, heteromorpha, brevifurcata nebo sim-

plex. I v echách Leonhardi popsal z jednoho mu známého
stanoviska z Král. Obory v Praze 3 formy, jež nasvdují
svým nálezem, že jedná se jen o variaci vzrstovou pso-
bením vnjších initel.

Druhdy hojn rostla v rybníku v Král. Oboe v Praze

(Kalmus, Opiz, 1850 a 1863 Leonh. a jiní). Mimo to v her-

bái musea král. es. nachází se N. mucronata s oznaením
»in Bohemia « (1820, W. Mann) bez udání bližšího stanoviska.

Byla také z ech vydána ve výmném spolku vídeském i

Opizovým výmným ústavem. V novjší dob v echách ne-

byla sbírána, ale mže se oekávati pi dalších výzkumech pa-

rožnatek v echách její znova nalezení na jiných stanoviskách.

b. Jádro se slabými lištnami, 0,2—0,27 mm dl.

(). N. gracílis (Smith) Agardh, Systema Algarum (1824)

p. 125.

Leonhardi, bohm. Char. (1863) p. 11; Oster. Arml. (1S64)

p. 51; Al. Braun, Char. v. Schles. (1876) p. 399; Braun a

NoRDSTEDT, Fragmente (1882) p. 58; Sydow, Europ. Char.

(1882) p. 25; Migula, C^har. v Rabenhorst. Krypfl. (1897) p.

159; Synopsis Char. europ. (1898) p. 39; Giesenhagen,

Untersuch. íiber die Char. p. 63.
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Nejútlejší a nejnžnjší naše Nitella mé zvláštní vze-

zení kovitého typu, tvoící polštáe jako mechy. Jest asi

10 cm vys., barvy krásn syt zelené, neinkrnstovaná. Lo-

dyžky a listy jsou velice jemné a ohebné. Peslenj^ listové roz-

ložené, sterilní a plodonosné stejn vyvinuté, se 6-ti, zídka 7

až 8 listy. Listy 2- až 3krát (nkdy i 4krát) vidlinat dlené,

konené lánky listu 2—Sbunné, poslední buka krátká,

na basi jen ^/smi dosahuje tlouštky pedposlední. Jednodomý
druh mává obyejn pohromad po jednom antheridiu a cysto-

karpu všude tam, kde se dlí listy. Fruktifikace nebývá hojná.

Antheridie velmi malé, 0,22—0,25 mm v prmru, jejich stop-

ka bývá dobe viditelná. Cystokarpy malé, 0,29—0,33 mm dl.,

0,23—0,27 mm šir., s 8-mi zetelnými závity. Jádro kulat vej-

ité, žlutav hndé nebo hndervené, 0,225—0,27 mm. dl., 0,2

až 0,25 mm šir., se 6—7-mi slabými lištnami. V silnjších for-

mách velice podobná N. mucronata, od které rozlišuje se ko-

nenými lánky listu i ve stavu sterilním.

Jest jednoletou i vytrvalou. Fruktifikuje v lét a na

podzim. Jádra podržují dlouho klíivost i po nkolika letech.

Její zempisné rozšíení jest rozsáhlé a vyskytuje se ve

všech pti dílech svta. Nejvíce roste v malých stružkách a

v mlkých tkách s istou vodou na rašelinách nebo na

mlkém pokraji rybník.
Formy N. gracilis jsou etné, a možno je rozlišovati

zvlášt dle potu dlení listu, jsou-li listy 3krát, nebo jednou

nebo 2krát dlené, dále dle délky celé rostliny a list, pak dle

toho jak se jeví tvar jejich peslen, jsou-li pesleny volnjší

nebo tvoí-li kulovité útvary. Formy z téhož stanoviska jsou

asto rzné a mají mezi sebou pechody. Již Leonhardi

v eských parožnatkách (1. c. p. 11) rozeznával formy: a

contracta, B. elongata, y gracillima; v rakousk^^ch parož-

natkách (1. c. p. 51) pak tyto 3 zvláštní formy: a. normalis

(s listy úpln 3krát dlenými), b. simplicior (s list>^ jen 2-

krát, v hoeních peslenech také jen jednou dlenými), c.

pólyglochin (velká, zvláštní forma, nahoe krátkolistá, s listy

asto jen 2krát dlenými, ve tetím dlení, kde se vysk5''tuje,

neplodnými cystokarpy jen málo vtšími než obyejnými).

MiGULA (1. c. Char. v Eabenhorst. Kryptfl. p. 166) seskupil

formy Braunovy a Leonhardiho ve 3 ady, pihlížeje hlav-
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u k tvoení hlaviek a dle dlení list. Tohoto rozdlení fo-

rem N. gracilis použito i v této práci. Druhá ada forem he-

teromorfníeh v Cechách se dosud nevyskytla, jen první a tetí

(formae genuinae a simpliciores)

.

Z eských forem polymorfního tohoto druhu nejvýzna-

njší jsou tyto:

I. ada: Formae genuinae Mig.

Hlaviky se vbec nevyskytují, listy 3-krát dlené.

1. /. normalis Leonh., Oster. Arml. p. 51.

Nejrozšíenjší a nejhojnjší forma, jejíž konený lá-

\
nek listu asto 3-bunný stejn dlouhý nebo delší nebo kratší

než pedešlý lánek listu. asto vyskytuje se v pechodních
formách k jiným formám.

U eské Kamenice (1853, Hrabal), v píkopech a od-

tokových stružkách rybniních v lese u Stráže (1855, 1861 a

1863, Leonh.), v luním píkop s hlinitým dnem pod Val-

deckým vrchem ku Konigswaldu v právo na silnici (Karl)
,

,
vydaná v Braun, a Rabenhorst. Char. exs. Nr. 57, u Zlaté

Koruny na Šumav (herb. musej.) , Antlberg v sev. echách
íšouta).

2. /'. elongata A. Br.

Velmi štíhlá a ozdobná forma, až 3 dm vys., hojn
rozvtvená, na listech s koneným lánkem 3-bunným, pi
nevyvinutém tetím dlení asto s posledním lánkem 4 bu-

nným., stejn dlouhým jako pi normálním vývoji bývají

poslední 2 lánky dohromady, s listy kratšími než lánky
lodyžní.

i V nádržce vodní v Liebigov zahrad v Liberci (Sieg-

Imund). Byla vydána ve sbírce Braun, a Rabenhorst. Char.

;
exs. Nr. 58.

3. /. longifolia A. Br.

Listy pomrn velmi dlouhé (až 4 cm), delší než lánky
lodyžní (až 3 cm). Celkem forma nižší a hustjší než pedešlá.

'

Vyskytuje se obyejn spolen s /. normalis a tvoí s ní

\
asto pechodní formy.

I 6
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4. /. brevifolia A Br.

Listy siln zkrácené sotva 1 cm dl. Konený lánek listu

obyejn dvoubunný. . . i

V krajinách bez rašelin, v luních píkopech a pot-t
cích roztroušen se vyskytující. U Stráže u Tebon (Leonh.) .

5. /. condensata Rabh.

Forma 6—12 cm vys., tvoící trochu hlaviky, pipomíná
spíše útlé formy N. mucronatá. Konené lánky astji 2-bu-

nné. Tetí dlení schází úpln mnohj-m listm. Jádra vtší

než u /. normalis (až 0,275 mm dl.), tmavjší a zeteln ješt'

žlutohndé, se silnjšími vyniklými a tupjšími hranami.
j

V malých stružkách na rašelinných loukách u Podhráze '

blíže Dokes 1901, Vilh.) s pechodními formami k f. robustior.

6. /. robustior A. Br.

Statná a silná forma, s plodonosnými pesleny trochu i|

nakupenými. Sterilní listy asto jen 1—2krát dlené. Konený -

lánek 3-bunný.
V malých stružkách na rašelinné louce u Podhráze Ijlíže

'

Dokes (1901, Vilh.) Migula (1. c. p. 170) uvádí tuto formu

mimo ze Švédska a Slezska »také na nkterých místech

v echách« bez oznaení bližšího stanoviska.

II. a d a : Formae simpliciores. Mig.

Dlení list potlaené, bez hlaviek.

7. /. polyglochin Siegmund,

Forma s listy jen 2krát dlenými, jež v hoeních pe-

slenech, jsou znan zkráceny. Jádra vtší než u normální

formy svtlehndé, s jemnými lištnami. Plodonosné listy jsou

výminen na jednotlivých paprscích 3krát dlené, ale na po-

sledním dlícím míst pravideln sterilní a konené lánky

jsou zkrácené.

V tni u Liberce (1859, Siegmund).

8. /". conglohata A. Br.

Forma 5—8 cm vys., s oddálenými kulovitými pesleny,

s listy asto jen 2krát, zídka 3krát dlenými.

Ve stružkách na rašelinných loukách u Podhráze blíže
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Dokes (1901, Vilh), v odtokových stružkách u rybníku u sv.

Víta blíže Tebon (1899, Vilh.), dle Miguly (1. c. p. 172)

v odvodovacím píkop na bainné louce u Bolevic u Plzn
(1882, P. Hora), u Stráže (Leonh.).

2. Kod: Tolypella (A. Br.) Leonhardi, bohm. Char. p. 13.

(Lotos, 1863, p. 72.)

Listy bu nedlené, složené z jednoduché ady bunk,
bud jednou nebo vícekráte dlené, potom však prodloužení

hlavního paprsku, t, j. stední paprsek silnjší než postranní

lístky. Postranní lístky vícelánkové nkdy i s lístkovými

uzlinami. Prochara velmi siln vyvinuta a její t. zv. špika
prvoklíku bývá znan prodloužena. Nejvýznamejší rozdíl od

Nitell jest v umístní rozmnožovacích orgán nejen na d-
ilících místech list, nýbrž i v úžlabích listových. Antheridie

terminální na jednobunných krátkých paprscích etnými
icystokarpy obklíené.

í Od Nitell již zevní podobou snadno se rozlišují. Inkru-

stací vápennou zbarvení jejich jest šedozelené. Rostou v tních
nebo v malých rybnících s istou vodou asto v polostínu mezi

jinými rostlinami vodními, zvlášt pak mezi rákosím.

a. Konce listu špiaté; rostlina velká.

7. T. prolifera (Ziz.) Leonhardi v Lotosu (1863) p. 57.

Leonhardi, Oster. Arml. (1864) p. 57; A. Braun, Char.

•v. Schles. (1876) p. 401; A. Braun-Nordstedt, Fragmente

(1882) p. 97; Sydow, Europ. Char. (1882) p. 37; Migula,

Char. v Rabenhorst. Kryptfl. (1897) p. 203; Synopsis Char.

íenrop. (1898) p. 53.

! Zvláštním habitem odlišuje se tento druh zvlášt tvoe-

iním hlávek i rzným vytváením list od ostatních parož-

natek. Bývá 20—25 cm vys., žlutozelená, slab inkrustovaná,

snadno lámavá. Z prvního peslenu procharového vyrstají

2—3 (—5) silné lodyhy, 1—1,2 mm tlusté, a ješt více menších,

jež mají nižší vzrst. Procharový lánek 6—8 cm dl., první

íi—6 cm dl., druhý 1—2 cm dl. Každá z vtších lodyh má nej-

astji 2 (nebo 1) pesleny složené z 8—10 sterilních list ne-
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dlených, 5—6 cm dl., až 1 nim tlustých, voln roztáhlých.

i

V úžlabí tchto sterilních list vznikají na krátkých vtvích

pesleny plodonosných list, jež dohromady tvoí kulaté hláv-

Obr. 33. TolypeUa proUfera Leonh. z rybníku u Staré Hasiny.

ky, obalené zevn sterilními pesleny je pesahujícími. Plodo-

nosné listy pomrn krátké (až 1 cm dl.), tenké. Sterilní pak

složeny jsou nejastji z ilti bunk, z nichž první jest uej-
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delší a poslední (nebo zvlášt nkdy i 2 poslední) vytvoena
jako špika (muero), jež asto opadává. Plodonosných list
bývá 5—7 v peslenu, majících na prvních láncích pomrn

Obr. 34—36. Tolypella prolifera Liíí^nh. Plodonosný list a rzné
zakonení sterilních list. Z rybníka u St. Hasiny.

krátkých uzliny, jichž pak lístky asto také mají uzliny.

Špika listu jest pak delší, ze 4 bunk složená, z nichž po-

slední jest jen krátká, dole širší a na konci úzká (mucro).

Jednodomý druh. Rozmnožovací ústroje na místech, kde se

dlí listy a lístky, také však v úžlabích list, tyto pak nej-

díve se vyvinují. Antheridie jsou na paprsku (stopce) 0,5
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až 2 mm dlouhém, v prmru 0,24—0,3 mm, rezav ervené
se siln vyniklou kresbou, obyejn jen jedno antheridium.

Cystokarpy vznikají po 3—4 (Migula udává 2—7) z basi-

lární uzliny paprsku antheridiového na pomrn kratikých'

stopkách (0,064—0,08 mm dl.), jsou podlouhle kulaté, nkdy
však cibulovitého tvaru, hndoervené, 0,32—0,4—0,432 mmn
dl., 0,288—0,352—0,384 wim sir., s korunkou pímou, 0,048 mw.

vys., 0,08 mm šir. Jádro svtle hndé i tmavší 0,32 mm dl.,

0,29 mm šir., s 8-mi lištnami. asto bývá jádro inkrustováno,

po odstranní inkrustace kyselinou úpln hladké. Akcessori-

cké listy v peslenech tvoí zdánliv palistový vnec. Odlišuje

se nejlépe od T. glomerata mucrem na konci plodonosn^^ch

list. Migula (1. c. p. 210) udává, že u tohoto druhu jest ze

všech evropských druh Tolypell nejmenší jádro, jehož délku

mil 0,25—0,3 mm, velikost cystokarp však neudává. U rost-

lin eských naproti tomu jest jádro vtší.

Jednoletý druh, jehož jádro vyklíí v pozdním podzimu

nebo asn z jara dle klimatických pomr, a poíná frukti-

fikovati v ervenci.

Vyskytuje se v klidné vod mlkých rybník mezi rá-

kosím a tvoí volné chomáovité trsy asi '^l^ m pod hladinou

vodní. Stanovisek T. prolifera jest ve stední Evrop celkem

dosud málo známých. V bahnitém rybníku dkanském na

opukovém podklad blíže Staré Hasiny u Rožalovic poprvé

sbíral fragmenty (1901) Max. Saska, ve tvrtém rybníku

v lese blízko hráze v rákosí u Staré Hasiny u Rožalovic ve

velkém množství (1909, Vilh., Lad. Novák, V, Marek). Mi-

gula (1. c. p. 213) uvádí ze svého herbáe také »v budjovi-

ckém kraji« bez bližšího oznaení stanoviska a podotýká, že

snad vzniklo asi zámnou etikety, podobn i moravské stano-

visko zamuje a udává, jako by bylo z ech. Rostlinu tuto

možno nyní teprve právem oznaiti jako nový druh pro
echy.

b. Konec listu tupjší; rostlina malá.

8. T. glomerata (Desv.) Leonhardi v Lotosu (1863) p. 129.

Leonhardi, Oster. Arml. (1864) p. 57; Braun-Nord-
STEDT, i?ragmente (1882) p. 95; Sydow, Europ. Char. (1882)
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I p. 36; MiGULA, Char. v Rabenliorst. Kryptfl. (1897) p. 227;

;

Synopsis Char. eiirop. (1898) p. 58.

Blízce píbuzný druh T.prolifera, ale drobnjší a útlejší,

hojné inkrustovaný a dosti rozvtvený. eské rostliny jsou

8—10 cm vys., s lodyhou asi 1 mm tlustou. lánky lodyžní

i rzné délky, nejdolejší 2^2 (^'^^, hoení 1—2^/2 cm nebo ješt

kratší. List obyejn 6 v peslenu, zídka více, akcessori-

ckých nepatrných, menších lístk asto skoro stejný poet.

Normální sterilní listy 1—IV2 c^'^^ dl. jsou nedlené, 3—5-ti-

[

bunné a zakonené tupou dlouhou bukou. Plodonosné listy

jsou asto jen jednou dlené se 4 nedlenými lístky, které jsou

podstatn kratší než stední paprsek, jenž jest 3—4bunný,
lístky pak 2—Sbunné. Poslední buka jest rovnž jako u ste-

I

rilních list tup zaokrouhlená. Jednodomá. Antheridie po
' jednom, 0,3—0,5 mm v prmru na velmi dlouhých paprscích.

:
Cystokarpy vejité nebo podlouhle kulaté, 0,4 mm. dl., 0,29 mm

\
ši., s korunkou pímou, malou, 0,064 mm vys., na špice

0,096 mm a na basi 0,112 mm. širokou. Jádro hndé, podlouhle

kulaté, s ostrými a siln vyniklými lištnami, 0,362 mw dl. a

0,224 mm šir. Rozmnožovací ústroje bývají nahloueny na

i
místech, kde se dlí listy. Nkdy stední paprsek je zakrnlý

a tu postranní 2 lístky mohutnji se vyvinují, znova se dlí

, a na místech, kde se dlí, mívají rozmnožovací ústroje a 3—

4

nedlené, malé lístky. Bývá více (až 10) cystokarp pohromad
na rozdlovaích místech a na basi list. Listy mohou býti

otoené a asto rozmnožovací ústroje pak jsou zdánliv na
vnjší stran listu. Dle Miguly jádra klíí v pozdním lét

a na podzim a zvolna rostou po celou zimu. Fruktifikuje již

v asném jae, a asto pod ledem vyvinují se rozmnožovací

ústroje a jádra uzrávají obyejn již koncem bezna a upro-

sted dubna, potom rostlina se rozpadne a zmizí beze stopy.

Nejradji vyskytuje se ve vodách se slanou vodou. V e-
chách nalezena Lad. elakovským v píkopech kolem dráhy

u Netelj mezi Kralupy n. Ylt. a Neratovicemi (1876) blízko

;
stanoviska, kde rostly i jiné halophytní rostliny (ku p. Sa-

;
molus Valerandi). eské rostliny možno oznaiti jako /. Im-

milior pro svou smstnanost hlávek i pro nízký vzrst. V po-

slední dob jest stanovisko úpln odvodnno.
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II. ele: Characeae Leonhardi, Bohm. Charac. p. 12.

(Lotos, 1863 p. 72.)

Lodyha a listy jsou okornatné nebo neokornatné. List ti

v peslenu 6—12, zídka více, jež jsou složeny z více lánk
s uzlinami lístkovými pro urité druhy s potem tchto stá-.

lým. Lístky vždy jednobunné dále se nedlí. Bývá jich

v uzlin 1—8 dle druh. Pod peslenem listovým jest u nkte-

rých rod palistový vnec jednoduchý nebo dvojitý, v jednom

pípad i trojitý. Antheridie nestopkaté vyvinují se na vnitní

stran listu z uzlin na míst lístk zhusta více než jedno.

Cystokarpy podlouhle vejité vznikají z basilární uzliny anthe-

ridiové a lístkové, jakož i z uzliny listové na míst lístk na

vnitní stran listu a jsou vždy nad antheridiem umístny.

Korunka cystokarpu vtší než u Nitell, ptibunná, asto

na špice širší než na základn, neopadává a až do uzrání

jádra zelenavá. Jádro mívá nkdy vápenný pláš. Inkrnsto-

vání vápnem veškeré neb ásti rostliny bývá velice asté.

3. Eod: Tolypellopsis (Leonh.) Migula, Chax. v Eabenhorst. i

Kryptfl. (1897) p. 253. H
Bez okornatní lodyhy a list, bez palistového vnce, na

jehož míst jsou silnji vyvinuty 3 malé buky basilární uzli-

ny listové na zpodu vnjší strany listové. Listy mají jen 1 až i

2 uzliny, lístky 1—2 v uzlinách, asto úpln zakrnlé. Anthe-

ridie a cystokarpy místo lístk, první jednotliv, bezstopkaté,

pesn na vnitní stran listu, druhé jednotliv nebo párovit

se zcela krátkou, asto spolenou stopkou na vnitní stran

listu. Krní ást obalných bunk zobanovit prodloužena; ko-

runka malá, zakulacená, s úzkými, k špice se ztenujícími,

nezpímenými bukami.
i

Již Leonhardi v eských parožnatkách (1. c. p. 13) první >

rozlišil subg. Tolypellopsis v rod Chara a v rakouských pa-

rožnatkách (1. c. p. 41) jej uvádí zase jako sectio Tolypello- '

psis rodu Chara, kterýmžto pojmenováním naznail píbuz- '

nost této k rodu Tolypella, který také nov utvoil a pojme-

noval. Migula neuznává pojmenování tohoto rodu od Hy-ho

(1889) Nitellopsis a podržel pojmenování Leonhardiho, utvo-

iv nový samostatný rod. Mnozí auktoi jediný druh sem ná-
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ležející kladli bu do rodu Nitella, ku p. Ktzing, Wall-

j
MANN, bu do rodu Chara, ku p. Bauer, A. Braun, Leon-

i EARDi, Crépin, Ruprecht, Desvaux, E-eichenbach, Gorski,

I, bu do rodu Lychnothamnus, ku p. Nordstedt (Fragmente,

I
1882) a Sydow.

9. T. steiiigera (Bauer) Migula, Char. v Rabenhorst. Kryptfl

(1897) p. 255.

(jtanterer, Osterr. Char. (1847) p. 11; Leonhardi,

í bohm. Char. (1863) p. 13; Oster. Arml. (1864) p. 58; A.
:' Braun, Char. v. Schles. (1876) p. 402; Braun-Nordstedt.

\
Fragmente (1882) p. 102; Sydow, Europ. Char. (1882) p. 45

J

\ MiGULx\, Synopsis Char. europ. (1898) p. 63; Giesenhagen,

j
XJntersucb. p. 128.

Podobá se velké sterilní Tolypelle a bývá až 80 cm vys.

Lodyha až 2 mm tlustá. Listy 2—3lánkové, asto jen na první

uzlin jeden, zídka 2 lístky. Dvoudomé rostliny. Antheridie

jednotlivé, 0,75—1,05 mm v prmru. Cystokarpy jednotlivé

nebo párovité, 1,2—1,4 mm dl., vejité až kulaté, s 8—9 závity.

Obalné buky zobanovit prodloužené. Korunka opadavá. Já-

dro jest lamellovit obklopeno silnými vnitními stnami obal-

1 nX^eh bunk, po odstranní tchto 0,76 mm- dl., 0,55 mm sir.

> hndé se 7-mi ostrými lištnami. Zralá jádra velmi vzácn se

vyskytují. Palistový vnec a okornatní úpln scházejí. Pa-

rožnatka tato se vyznauje zvláštními hvzdicovitými, bílými

hlízkami na skrytých v bahn ástech lodyhy.

Fruktifikuje velmi vzácn a na nkterých stanoviskách

•bývá jen sterilní, rozmnožující se hvzdicovitými bambulkami.

Vyskytují se nkde jen samí, jinde samicí rostliny, podobn
' jako u Chara ca.nescens, nebo ob pohlaví pohromad. Dle po-

zorování MiGULovÝcH doba fruktifikace jest velmi pozdní.

I

MiGULA sbíral j-en jednou individuum se 2 zraK^mi jádry v li-

1
stopadu, v íjnu ješt nebyly na jiném individuu cystokarpy

;
Tvvinuty. Tento druh dá se dobe kultivovati, ale zstává ste-

\ rilním. Migula i Nordstedt považují tuto parožnatku za nej-

' starší, dodnes zachovaný typ, který jest na rozhraní Nitell a

I

Char. I Al. Braun srovnával jádra tohoto druhu s fossilními

' plody Chara helicterps a wedicaginula.
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Vyskytuje se celkem zídka v jezerech, velkých rybuí-

cíeh a mrtvých ramenech velkých ek a na všech stanoviskách

vždy ve velkém množství. Rozšíení její v Evrop: Rakousko-

Uhersko, Nmecko, Rusko, Finsko, Švédsko, Belgie, Anglie,

Francie, Itálie.

V echách sbírána T. stelligera toliko jednou. Dle udání

Leonhardiho: »In stagnis Bohemiae rarior. Vodany. Wel-
WTTscH. (Herb. Putterlick)«. Menší var. samí. Herbá cí-

saského Musea ve vídeské c. k. botanické zahrad. Sám jsem

se snažil znova tento druh nalézti a v okolí Vodan pátral

jsem v nkolika velkých rybnících i na jiných místech v e-
chách, ale vždy marn. Parožnatka tato obyejn roste dále

od behu a ve vtší hloubce, a proto jednotlivci, nemá-li po-

tebné plavidlo i nástroje k lovení vodních rostlin, nezdaí
se ji nalézti. Nejsnáze by se u nás mohla znova nalézti v dob,
kdy pro rybolov vypouští se voda z velkých rybník. Lokální

sbratelé rostlin mohli by píležitostn objeviti jiná stano-

viska parožnatek v jihoeských velkých rybnících. Její roz-

šíení vbec jest sporadické, ponvadž roste ve vtší hloubce

n velmi zídka fruktifikuje, rozmnožuje se a udržuje se na

stanovisku vegetativním množením. Proto jádra nemže zvlá-

št vodní ptactvo roznésti do okolních vod jako jiných druh
parožnatek.

4. Rod: Chara Yaillant v Hist. de TAcad. d. se. 1719.

Pravé chary s listy nedlenými, od druhých parožnatek

se lišící skoro vždy s úpln vyvinut5'm okornatním na lody-

hách i zhusta na listech. Rostou v ídkých i hustých trsech,

vzácnji jednotliv. V peslenu 6—15 list. Listy obyejn ze

4 lánk složené, s lístkovými uzlinami. Lístky jsou jedno-

bunné, kolem uzliny stejnomrn rozestavené, asto na vnjší

stran listu zakrnlé. Palistový vnec jednoadý nebo dvou-

adý (výminen nkdy u Ch. ceratophylia trojadý) . Okorna-

iní lodyhy a list jest dle druh rozliné, ale pro druhy dosti

stálé, takže slouží jako hlavní rozlišovací znak k systemati-

ckému roztídní druh tohoto rodu. Druhy jsou bu jedno-

domé nebo dvoudomé. Rozmnožovací ústroje umístny jsou

na uzlinách na vnitní stran list. U jednodomých rostlin
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bývají antlieridie vždy pod cystokarpy. Antheridium bývá

1
jedno, zídka více pohromad, a jsou ii jednodomých di"Lih

pomrn menší, vyvinujíce se na míst lístk. Cystokarpy
1—2, v úžlabí lístk (u dvondomj^ch pomrn vtší) a vzhru
obrácené, s 5-tibunnou korunkou, asto na špice širší než

na basi. Jádro mívá trny a obyejn jest tmav zbarvené.

asto veškeré rostliny jsou inkrustovány vápnem.
Náš rod Chara zahrnuje parožnatky Leonhardiho sekce

Charopsis a Euchara. Z pvodního rodu Chara Vail. vylou-

eny bhem doby rody: Tolypellopsis (úpln Migulou), Lam-
protliamnus (Nordstedtem a Braunem) a Lychnothamnus

, (Kuprechtem).

Zástupci tohoto nejvtšího u nás rodu parožnatek roze-

znávají se zvlášt od Nítell, že nemají nikdy vidlinat d-
lené listy, lístky pak jejich jsou jednobunné. Jejich výskyt

jest hojnjší a mají v echách vtší rozšíení zempisné.

Z vtší ásti jsou to rostliny vytrvalé. Svým zvláštním ne-

píjemným, hnilobným zápachem upozorují na sebe už z da-

leka. Rostou ve stojatých a mírn tekoucích vodách, v píko-
pech luních, silniních, odvodovacích, lesních, v tních a

kalužích luních, kolem násp železniních i v lomech, v pra-

menech, velmi zídka v potocích, hojnji na mlích místech

{u behu v maK^ch a velkých rybnících po celých echách, ne-

vyjímaje rašelinné kraje. V horských krajinách eských v pra-

menech, potocích a jezerech dosud nebyly zjištny, a v jiných

zemích i ve znané výšce se objevují.

I. Haplostephanae A. Br. (Sectio 1. Charopsis Leon-

HARDi, Oster. Arml., 1864, p. 41.)

Palistový vnec jednoadý.

Ecorticatae A. Br. Lodyha a listy neokornatné.

10. Ch. Braunii Gmelin, Flora Badensis IV. (1826) p. 646.

Syn.: Ch. coronata Ziz. ined. (dle Brauna kolem r. 1814).

Leonhardiho: bóhm. Char. (1863) p. 13; Oster. Arml. (1864)

p. 60; A. Braun, Char. v. Schles. (1876), p. 403; Braun-

jNoRDSTEDT, Fragmcutc (1882) p. 108; Sydow, Europ. Char.

K1882) p. 48; Migula, Char. v Rabenhorst. Kryptfl. (1897)

'p. 321 ; Synopsis Char. europ. (1898) p. 72.
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Zjevem zvláštní parožnatka podobná pravým Nitellám.:

krásn zelená a prsvitná, 8—22 cm vysoká, málo rozvtvená, i

Jednotlivé jen rostliny tvoí malé trsy na písitém dn ryb-

ník. Zpravidla nebývá inkrustovaná, nebo jen nepatrn.i

Veškerá rostlina jest jemným rosolem potažena, zvlášt pkném

se leskne. Palistový vnec jednoadý má stejný poet pa-

list jako jest list v peslenu, listy s palisty se stídají. Pa-

listy jsou 1—1,3 mm dl. V peslenech bývá 7—9 nkdy az

11 list, koncem dovnit peslenu zahnutých. Dolení pesleny

obyejn sterilní s lístky zakrnlými. Prostední lánky lo-

dyžní až 3 cm dl., listy obyejn 2 cm dl. Listy ze 2—5 lánk
složené, s 1—4 uzlinami lístkovými. Lístky skoro stejn dlouhé

jako cystokarpy nebo až dvakrát delší, na konci súžené ve

špiku, jen na vnitní stran listu vyvinuté, na vnjší stran

listu zakrnlé v podob špiatých bradavek. Poslední lánek

listu bývá zkrácen a tvoí s lístky poslední uzliny význanou
listovou korunku složenou ze 3—4 špiatých, malých bunk,

Antheridie a cystokarpy vyvinují se na všech uzlinách li-

stových, zídka však na poslední. Antheridie jsou malé, ku-

laté, žlutav ervené, 0,25—0,28 mm v prmru. Cystokarpy

jsou velké, podlouhle vejité, 0,7—0,75 mm. dl., 0,4—0,45 mm
sir., s liti zetelnými závity. Korunka cystokarpu velká; na

basi užší, 0,2 mm šir., na špice širší, 0,3 mm sir. Buky tétc

korunky koní v tupé špiky a ze stedu na zevnjšek se roz-

bíhají. Jádro jest podlouhle vejité, tmav ervenohndé až

erné, prmrn asi 0,5 mm dl. a 0,3 mm šir. Závit na jádru

tém neviditelných 8—10. Vápenný obal na jádru se nevy

vinuje. Rostlina jednoletá bývá bohat plodná a jádra uzrávají

od srpna do listopadu, pak se celá rozpadává. Jádra klíí

z jara.

Stanoviska této parožnatky jsou mén známa, ponvadž

roste dále od behu v rybnících malých i velkých, zvlášt

mají-li písité dno. Jen v ídkých pípadech, odpadne-li vodai

v rybníce, nalezneme ji blízko behu. Všeobecn roste ve

vtší hloubce než l^/a m.

Jest to druh velice variabilní a kosmopolitický. Eoste

ve všech dílech svta v rozmanitých formách. V Evrop všat

není mnoho variabilní. Migula udává jen 5 forem, z nichž

/. maxima Mig. (1. c. p. 329) druhdy rostla v Král. Oboe
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v Praze (sbírána Leonhardim). Z novjších stanovisek v e-
chách jsou rostliny ponkud od sebe odchylné, ale jsou to

celkem slabé, nepatrné formy, lišící se zvlášt délkou lístk.

Jen jedna forma jest ponkud výraznjší.

Tento druh zcela neokornatný pipomíná svým zvlášt-

ním zjevem Nitelly a proto povrchn prohlédnut býval flo-

risty i zvuných jmen za n považován, jak toho jsou etné
doklady v herbáích.

V echách Ch. Braunii vyskytuje se roztroušen v ryb-

nících blíže nezarostlých beh, ve výtoích z tchto, v t-
ních skoro po celé zemi. Patrn snadno ji rozšiuje vodní
ptactvo (viz kapitolu o zempisném rozšíení). Na písitém
dn velkých rybník jihoeských Rožmberka a Svta u Te-
bon (1899, ViLH.), v rybníce u Hluboké blíže es. Bud-
jovic (E. PuRKYN), v tních poblíž Paštik u Blatné (1876,

Celak.), v ekanicích v rybníce Novém a v rybníce Mi-

lav u Sedlice (1876, Velen.), v rybníce v mstském parku
v Klatovech (elak.), u rybníka íhy u Lužce blíže Nov.

Bydžova (1876, elak.) , ve výtoku rybníka u Skochovic (1896,

PoDP.), v rybníce Hladomru u Ovín blíže Peic u Ml. Bo-

leslave (1911, ViLH.), u Prasetic blíže Teplic (1854, G. Eich-

ler), v rybníce Barboin u Duclicova (1862, A. Reuss fil.;

1863, Leonh.), Steckmhle u Františkových Lázní, (1839,

Bracht), ve Velkém rybníce u Plzn (1882, P. Hora), v ryb-

níce Labutím u Blatné (1913, Štpán.)

Z odchylných forem eských dlužno uvésti:

1. f. maxima Migula, Rabenh. Kryptfl. p. 329.

Velmi vysoká, 40—50 cm, málo rozvtvená a mén hustá

nei obyejná forma. Lodyha až 1 mm. tlustá, listy v prosted-

ních peslenech až 5 cm dl., prmrn stejn dlouhé jako lo-

dyžní lánky. Lístky stejn dlouhé jako cystokarpy; jádro 0,5

až 0,55 mm dl. Konený lánek listu silnji vyvinutý, mnohem
silnji než lístky poslední uzliny, jež nescházejí nikdy na ste-

rilních listech. Palistový vnec velmi slab vyvinutý a teprv

lupou zejm viditelný, na jednotlivých peslenech úpln zakr-

nlý; palisty jsou jen malé, málo vynívající bradavky.

Druhdy v Král. Oboe v Praze (1850 a 1853, Leonh.;

1854 Schobl).
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2, /, laxior n. f.

Nepodobá se typické form celkovým vzezením, štíhlejšíii

forma asi 15—20 cm vys., slab inkrustovaná. lánky lodyžníi

(2—4—5 cm dl.) delší než listy (1,5—2—3—3,5 cm dl.), jež jsoin

pomrn tenší. Palistový vnec nezetelný, pi zvtšení lupou >

jako bradavky se jevící. Lístky dvojnásobné délky cysto-

karp. Cystokarpy ipln neuzrálé jen 0,48 mm dl., 0,2 mm.

široké.

\^e tvrtém lesním rybníku od silnice blíže hráze u Staré

Hasiny u RožcTalovic spolen s Tolypella prolifera a Cliara

contraria (1909, Vilh.).

II. Eucharae diplosteplianae A. Br. (Sectio 2. Euchara

Lr.oNHARDi, Oster. Arml., 1864, p. 41.)

Palistový vnec dvouadý.

A. Isostichae A. Br.

Okornatní lodyžní má tolik žeber, kolik jest list v pí-

slušné uzlin.

Dvoudomý druh.

li. Ch. canescens Lois., Xotice Floe de France (1810) p. 139.

Syn.: Ch. crinita Wallroth, Ann. bot. (1815) p. 190.

Leonhardi, Oster. Arml. (1864) p. 61; A. Braun, Cliar.

v. Schles. (1876) p. 404; Braun-Nordstedt, Fragmente (1882)

p. 137; Sydow, Europ. Char. (1882) p. 52; Migula, Cliar.

v Eabenhorst. Kryptfl. (1897) p. 348; Synopsis Char. europ.

(1898) p. 83; Adolf Witt, Beitr. z. Kennt. v. Ch. cerat. uiid

Ch. crinita (1906) p. 35—43.

Roste v ídkých trsech a podobá se zevn njakému me*

chu. Tento dojem zpsobuje velké množství dlouhých a jem-

ných ostn na lodyze. Rostlina dvoudomá jest 6 až 10 cm vys.,

málo rozvtvená. lánky lodyžní pomrn dlouhé a listy krát-

ké. Zbarvení rostliny bu zelené, bucT zelenav šedé, což po-

chází od hojné inkrustace vápenné. Palistový vnec dvouadý,

siln vyvinutý, palisty podobné ostnm. V peslenu 8—10

list, složených z 5—6-ti lánk, z nichž poslední neokorna-

tný. Okornatní na lodyze má jen hlavní žebra a z uzlinných

bunk tohoto vyrstají dlouhé a jemné ostny ve svazecích
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(po 3—6-ti pohromad. lánkové buky okornatní jsou krát-

jiké a proto na lodyze pevládají ostny svou hojností. Velk
množství tchto ostn dodává rostlin zvláštního vzhledu.

Jjístk na listových uzlinách bývá 6—7, delších než cysto-

karpy. eské rostliny jsou z jednoho stanoviska a to jen sa-

jinií. Cystokarpy jednotlivé v uzlinách list, dosti velké, po-

íjdlouhle kulaté, 0,48—0,56 miu dl., 0,32—0,40 mm šir. Korunka
ícystokarpu nízká, s bukami tup zakulacenými. Obalné bu-
lijky 10—12krát zatoené. Jádro podlouhle kulaté, tmav er-
venohndé nebo erné, s 10—12-ti jemnými ostrými hranami.

Zdá se, že jest rostlinou jednoletou, rozmnožuje se jádry par-

i

thenogeneticky vyvinutými a klíí z jádra v dubnu a kvtnu
izase jen rostlina samicí; na poátku léta dozrávají jádra.

i Tento druh význaný v jiných zemích svou variabilností

, nalezen byl v echách dosud na jediném nalezišti mezi Ouži-

cemi a Neteby. Stanovisko toto bylo druhdy známým nale-

zištm halophytních rostlin jako: Samolus, Glaux a j. v. Ch.

canescens objevena tu pro echy Lad. elakovským r. 1875.

MiGULA uvádí nesprávn toto stanovisko ve sladké vod do-

ikládaje, že rostliny odtud nevidl (1. c. p. 359).

\ eské rostliny náležejí k nízkým formám ady formae

[longispwae Mig. (délka ostn jest vtší než prmr lodyhy)-

blízko k form humilis Mig. (ostrov Hiddensoe u Rujany,

išvédsko), nebo lánky lodyžní jsou prmrn 5 mm dl. a 0,25

až 0,4 mm tlusté a prmrnou délku listu možno stanoviti 3—

5

[nim. Listy jsou kratší než lánky lodyžní. Popis tohoto druhu
i jest sestaven dle eských rostlin.

i

. , Ch. canescens sbírána v echách dosud dvakráte. Poprvé

jr. 1875 Prof. elakovským v tni pod železniním náspem u

Neteb mezi Neratovicemi a Kralupy (nalézá se nyní v Museu
král. eského), po druhé Dr. Toclem r. 1896 v tni za cukro-

varem podle trati železniní u Oužic pimíšená mezi Ch.

jaspera. Mnohokráte jsem v rzných obdobích roních navští-

vil toto stanovisko a marn jsem po tomto druhu znova pátral.

V nejnovjší dob (1912) nenalezl jsem vbec již žádné parož-

'iiatky na tchto nalezištích, a druhdy ješt po r. 1899 tu bý-

ivaly jiné druhy v hojnosti na p. Ch. fmgilis, foetida, aspera.

Dle zpráv tamjších obyvatel sklesly prameny o nkolik

metr hloubji novým soustavným odvodnním melioraním
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a tím vtšina tnk úpln vyschla nebo jen v dob deš krátce

bývá vodou naplnna. V drenážních píkopech nenalezl jsem

vbec žádných parožnatek. Pece však doufám, že tato parož--

natká u nás ješt úpln nevyhynula a snad se podaí ji znova,

pozdji nalézti.

B. DiplosticJiae A. Br.

Okornatní lodyhy složeno z hlavních a vedlejších žeber,

jež se stídají. Všech žeber jest dvakrát tolik, co list v pe-
slenu.

a) Tylacanthae A. Br.

Hlavní žebra s ostny vystupují jako hrany a vedlejší:

jsou mezi nimi jako vpadlé rýhy, ostny vždy na hranách.

t Druh dvoudomý.

12. Ch. ceratophylla Wallroth, Ann. botanic. (1815) p. 192.

Ganterer, Osterr. Char. (1847) p. 16; Leonhardi

Oster. Arml. (1864) p. 78.; A. Braun-Nordstedt, Fragmente

(1882) p. 137; Sydow, Europ. Char. (1882) p. 66; Migula,

Char. v Rabenhorst. Kryptfl. (1897) p. 386; Synopsis Char.

europ. (1908) p. 88; Witt, Beitr. z. Kenn. v. Ch. cera. etc

(1906) p. 1.—34.
Leonhardi (1. c. p. 79), uvádí tento druh jako pochybný

z ech a praví, že Gartener*) udává od tohoto druhu druhou

formu z herbáe c. k. Musea ve Vídni sbíranou Welwitschem
v rybnících v echách. Leonhardi podotýká, že s Al. Brau-

nem tuto rostlinu nenalezli v uvedeném herbái. V dodatcích

o pochybných charách Leonhardi uvádí dále z ech: v hlu-

bokém vodním píkop v rybníce Bláto na panství podbrad-

ském, Opiz (Boheims phanerogam. u. kryptogam. Gewáchse,

1823) . Ale i toto udání zdá se mi pochybným, nebo ani Leon-

hardi patrn ani já v nejnovjší dob rostliny Opizem sbí-

rané nenalezli jsme v herbái Musea kr. ces. Ponvadž na ur-

ení Opizovo nelze spolehnouti, jest možné, že uril jinou pa-^

*) 1. c. Ganterer (Osterr. Char., p. 16) uvádí pi Ch. cerato-'

phylla Wallr. /S macroptila: »Im Herbarium des k. k. Museums
befinden sich auch von Dr. Welwitsch in den Teichen von Boh-

men . . . gesammelte Exemplare.«
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I

rožnatku za tento druh. Znova objevení se Ch. ceratophylla

\
možno však ješt v echách zvlášt v jihoeských velkých ryb-

niích oekávati.

tt Druh jednodomý.
* Jádro erné.

a) Fertilní lánky listu okornatné.

13. Ch. contraria A. Braun, v Schweiz. Char. (1847) p. 15.

Leonhardi, Oster. Arml. (1864) p. 82; A. Braun, Char.

v. Schles. (1876) p. 405; Braun-Nordstedt, Fragmente (1882)

.p. 141; MiGULA, Char. v Eabenh. Kryptfl. (1897) p. 432; Sy-

nopsis Char. europ. (1898) p. 96; CAXHa. P. Sluiter, Beitr. z.

Kenn. v. Ch. contraria etc. (1912).

Jednodomá rostlina v menších trsech rostoucí, vždy hoj-

]jé inkrustovaná, zelenavá, nkdy s ervenými špikami,

i
suchá blavšedá, lámavá, 20—30 cm vys. Lodyha pomrn

ji tejnká, s 6—8 listy v peslenech. Listy složeny jsou ze 2—5-ti

\ láHijí okornatných, plodonosných i s lístky, a ze špiky ze

\2—4 neokornatných lánk. Uzliny listu plodonosné asi se

\Á lístky na vnitní stran, jednobunnými, stejn dlouhými
' nebo kratšími než cystokarp. Palistový vnec dvouadý oby-

ejn slab vyvinutý, nkdy tém neviditelný, naznaen pak

;
jen dvma adami malých, bradavkovitých bunk. Okornatní

\
bývá pravideln dvouadé, hlavní žebra vyniklá stídají se

! s vedlejšími. Všech žeber jest asi dvakrát tolik, co list v pe-
1 slenu, ale asto na nkterých láncích lodyhy nacházíme vtší

I

poet žeber, takže zdá se okornatní skoro trojadé. Hlavní

I žebra posázena jsou ostny, jejichž tvar jest mnlivý. asto jen

;

ostny jako bradavky zakrnlé. Obyejn jedno antheridium a

i 1—2 cystokarpy na -uzlin listové. Antheridie malé, ervené,

! 0,28—0,35 mm v prmru. Cystokarpy podlouhle vejité, 0,64

až 0,8 mm dl., 0,256—0,416 mm sít., s 12—16ti závity. Korunka
;
cystokarpu krátká, s bukami tup zakonenými, neopadává.

; Jádro podlouhle vejité, tmavohndo-erné nebo erné, 0,48 až

;
0,512 mm dl., 0,256—0,32 mm šir., s 11—14ti siln vynívají-

i ími, tupými lištnami, dole i nahoe s 5ti trny více mén ze-

:
lelnými. Jádro obaleno silným vápenným pláštm. Jednoletá

i rostlina fruktifikuje od ervna do íjna.

7
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Vyskytuje se na vápenném podklad v rybnících, píko-:

pech, i v tních rašelinných a na lokalitách s halophytními pa-j

rožnatkami.

Tento druh jest velice podoben zevnjším habitem Ch^.

foetida, za kterýž se asto zamuje. Eozlišuje se od toho zvlá-l

st okornatním lodyhy. Pi mikroskopickém ohledání po-

mr hlavních k vedlejším žebrm jeví se dobe rozdíl mezi

obma druhy. Pi mení délky zralého jádra, jež u eských
forem Ch. contraria bývá kratší než 0,55 mtn., není od Cli. foe-

tida nápadného rozdílu, jaký udává Migula,

Ponvadž Cli. contraria asto zevnjší podobou neroze-

zná se od Ch. foetida, proto b5'vá pehlížena a za tuto považo-

vána. Rozšíení její jest daleko vtší, než dosud známe. Roz-

manitost forem u tohoto druhu jest znaná. Rovnž jako u Ch.

foetida možno sledovati na vtším materiálu formy soubžn
j)robíhající v nkolika adách. Leonhardi v Oster. Arm.

Gew. (1864) rozlišoval 4 hlavní formy: hispidula, vulgaris.

riioniliformis a australskou Ch. Behriana A. Br., kdežto Al.

Braun rozlišil hlavní 2 ady forem: hispidula a subinermis.

Migula v Rabenhorst. Kryptogfl. (p. 443.) rozdlil pak

formy ve 2 ady: Formae microteles a inacroteles, mimo to

oddlil var. hispidula A. Br., pro kterou vytvoil nové 3 ady
forem: Formae microteles, macroteles a macrostephanae, kte-

réhožto hlavního rozdlení forem eských i v této práci po-

užito, a ponkud pozmnné a doplnné.

A. subinermis A. Br.

Ostny velmi krátké, asto jen slab bradavkovit vyvi-

nuté.

I. ad a. Formae macroteles Mig.

Neokornatný, asto 3—5-tibunný konený lánek vždy

'

znan, asto mnohokrát delší než poslední okornatný lánek

listový.

a) brevibracteatae.

Lístky kratší než cystokarp.

1. f. polysperma n. f.

Habitem podobná form leptosperma, cystokarpy však
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I

tsn vedle sebe sedícími na zkrácenj^h láncích listových

I
význaná. Lodyhy asi 20 cm vys., skoro 1 mm tlusté, s loyž-

!
nimi lánky 2—3 cm dl, s listy 4—8 mm dl., slab inkrnsto-

I

vane. Okornatní normální, na vyniklých hlavních žebrech

I

nepatrné, bradavkovité ostny lupou zetelné. Palistový vnec
t ípln nezetelný. Listy složené nejistji ze 4 (zídka z 5-ti)

1^
okornatných a plodonosných lánk, jež mají v nkterých

I

peslenech délku cystokarpu nebo jsou kratší než cystokarp,

takže se zdají cystokarpy nakupeny na listech skoro na sob.

i
Konený lánek listový neokornatný, Sbunný, znan delší

? než poslední okornatný lánek. Lístky jsou kratší než cysta-

f karp. Jádro tmavohndé, podlouhlé, 0,512 mm, dl., 0,304 mm
I široké.

V rybníce v Starkoi u Skalice (Dd.).

2. f. hrachyphylla n. f.

r Forma stední velikosti, význaná krátkými listy a delší

I
neokornatnou ástí listu. Lodyhy až 20 cm vys., 0,48—0,64 mm

\
tlusté, s 1—2 cm dl. lánky lodyžními, s listy jen 4 mm dl.

Okornatní namnoze mén zetelné, zdánliv všechna žebra

!
stejn vysoká, na doleních láncích hlavní žebra siln vy-

\
niklá, na nich pak bradavkovité ostny. Palistový vnec pou-

I

hým okem patrný, pod lupou zetelný. Listy složené ze 2—

3

okornatných a plodonosných lánk a z koneného 3bun-
ného, silnjšího, neokornatného lánku, jenž jest skoro stej-

n dlouhý jako neokornatná ást listu. V doleních starších

' peslenech také mnohdy jen jediný okornatný lánek listu,

\
nebo všechny neokornatné. Lístky na vnjší stran listu malé,

;

na vnitní kratší než cystokarp, postranní nepatrn delší než
' pední. Jádi^o tmavohndé, podlouhlé, 0,512 mm. dl., 0,320 mm
i široké.

í
V tních u severozápadní dráhy u Všetat-Pívor (1876,

I
ELAK.).

b) Jongihracteatae.

Lístky delší než cystokarp.

3. f. t lirfosa n. f.

Xízká forma zvláštního habitu roste v ídkých trsech.

' Lodyhy 10—12 cm vys., s 1—1V2 <^rri dl. lánky lodyžními, na
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konci lodyhy kratšími, s listy 0,5—1 cm dl. Okornatní ze-í'

teiné, na vyniklých hlavních žebrech etné ostnité bradavky;

lupou viditelné. Palistov}^ vnec malý, ale pod lupou zetelný.i

listy složené nejastji ze 3 okornatných a plodonosných'

lánk, zídka ze 2 nebo 4, a z koneného neokornatnéhci

lánku Sbunného, který jest kratší než okornatná ást listu,

ale vždy delší než poslední okornatný lánek listu. Lístky

na spodní stran listu zakrnlé, postranní a pední skoro stej-

né, dvakrát však delší než cystokarp. Protandrická forma.

Cystokarpy 0,672—0,720 mm úl, 0,32—0,368 mm sir. Jádro

tmavohndé, 0,48 mm dl., 0,256 mm šir. Bu lípln neinkrn-

stované rostliny hndozelené, nebo málo inkrustované pak

šedozelené.

Ye stružkách a tovitých píkopech na severoeských

rašelinách »Faule Wiesen« mezi Doksy a Jestebím (1880

SlTEN., 1901 ViLH.).

4. f. hohemica n. f.

Zvláštní forma, která s]3olen roste v mlkém lesním

rybníku mezi rákosím s Tolypella prolifera, napodobující ji

svým habitem. Lodyhy málo rozvtvené, 15—20 cm vys., 0,4S

až 0,56 mm tlusté, se stedními lánky lodyžními 6—8 cm,

hoeními jen 1—2 cm. dl. Okornatní zetelné, hlavní žebra

siln vyniklá, ostny bradavkovité, malé, jen pi vtším zvt-

šení patrné. Palistový vnec jen v nejhoejších peslenech

zetelný. V peslenu nejastji 9 list, 2—3 cm dl. Listy te-

tího peslenu hoeního pesahují délkou asto konec lodyhy

podobn jako u Tolypell, složené ze 2 nebo 3 okornatných

lánk (nebo i z 1) a ze 3—4bunného neokornatného lán-

ku, znan delšího než okornatná ást listu. Na p. první

okornatný lánek mí 2 mm, kdežto neokornatná ást jest

až 27 mm dl. Lístky mnohokrát delší než cystokarp (až 5 mm
dl.), prostední kratší, na spodní stran však zakrnlé. Anthe-i

ridie 0,288 mm, v prmru, cystokarpy 0,672 mm dl., 0,32 mm
šir., jádro neúpln vyvinuté, ervenohndé.

V lesním rybníku na podklad opukovém mezi ráko-

sím blízko hráze u Staré Hasiny u Eožalovic (1909, Vilh.)
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II. ada: Formae microteles Mig.

Neokornatný, obyejn 2—Sbunný konený lánek
jest kratší nebo jen maliko delší než poslední okornatný-

listov}^ lánek.

a) hrevihracteatae.

Lístky kratší než cystokarp.

5. f. communis Mig. v Rabenh. Krypt. Fl. (1897) p. 443.

Nejrozšíenjší forma, prostední velikosti, pes 15 cni

vys., s lodyhou asi 0,6—0,7 mm tlustou, v hustých trsech ro-

stoucí. lánky lodyžní ve vyrostlých ástech rostliny dvakrát

i vícekrát delší než listy. Okornatní normální, hlavní

žebra zeteln vystupují, majíce roztroušené, okrouhlé bradav-

ky, sotva pouhým okem viditelné, ale také nkde drobnj-
ší ostny, zeteln lupou viditelné. Listy nejsou

obzvlášt dlouhé, nýbrž v úpln vyvinutých peslenech jen

6—8 mm dl., obyejn 4—Slánkové. První .3 uzliny listové

j)]odonosné, nkdy také tvrtá. Neokornatný poslední lá-

Jiek ze 2—3 bunk, jež dohromady jsou asi stejn dlouhé jako

poslední okornatný lánek nebo o málo kratší nebo delší.

Lístky jsou na spodní stran listu jen nepatrné, bradavkovité,

na vnitní stran útlé, o málo delší nebo kratší než cysto-

karp a zeteln špikou dovnit zahnuté. Siln inkrustovaná,

šedozelená, za sucha pak blošedá. Jádro tmavohndé,
pod lupou skoro erné, 0,48—0,512 mm dl., 0,272 až
0,288 mm^ š i r.

V Moickém rybníce u cesty z Charvátc do Kosoic
blíže Ml. Boleslave (1911, Vilh.) spolen s Ch. foetida f. nor-

malis. Tyto rostliny povšechn shodují se s formou Migulem
popsanou a pokud se liší, uvedeno jest proloženým tiskem

v popisu podle eských rostlin poízeném.

B. var. hispídula A. Br., Schweiz. Char. p. 16.

Vyznauje se zetelnými, asto pouhým okem viditel-

nými ostny silného vzrstu, silnji vyvinutým palistoyým

vncem, vtšími listy a lístky.

I. ada: Formae macroteles Mig.

Neokornatný konený lánek jest znan delší než po-

slední okornatný lánek listu.
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6. f. leptotiperrna n. f.

Forma prostedního vzrstu, asi 15—20 cm vys., inkru-

stovaná a lámavá. Lodyhy 0,5—0,8 mm thisté, lánky lodyžní

2—5 cm dl., nejhoejší pimen kratší, listy 4—10 mm ál,

obloukovit nahoru zahnuté. Okornatní lodyhy velmi ze-
telné, lihavní žebra siln vyniklá nad vedlejší. Ostny asi stej-

n dlouhé, jak jest lodyha tlustá, od lodyhy odstálé, na n-
kterých láncích velmi hojné, na jiných jen roztroušené. Pa-

listový vnec maK^ nezetelný. Listy složené ze 4 okornat-

ných lánk, z nichž 3 nebo 4 plodonosné, a z koneného 3bii-

nného neokornatného lánku, kratšího než okornatná ást
listu, ale pece mnohem delšího než poslední okornatný la- \

nek listu. Lístky asi stejn dlouhé jako cystokarp nebo málo

delší, postranní kratší a pední nejdelší, na spodní stran bra-

davkovité nebo jen zídka tvrtiny cystokarpn dosahující.

Cystokarpy 0,64—0,8 mni dl., 0,256—0,416 m.m, šir. Jádro

tmavohndé až skoro erné, podlouhle válcovité, 0,624 mm dl,lj

0,24 imn šir., se 14-ti siln vyniklými, tup^^mi lištnami.

U Prachovských skal u Jiína (Siten.).

/j) Fertilní lánky listu neokornatné.

14. Ch. Hippelliana n. suhsp. Charae contraiiae.

Syn.: Ch. contraria var. gi/mnophí/lla A. Braun in liti 'I

(Herb. Musei reg-ni Boh.).

Nízká, prostedn inkrustovaná parožnatka, vyznaující
;

se na rozdíl od Ch. contraria listy neokornatnj^mi, tvoící i;

iídké trsíky. Lodyhy 4—6 cm, vys., asi 0,4 mm tlusté, s lán-i|

.ky lodyžními v hoení ásti 4—6 mm dl., ve stední pak ažij

1 cm. Okornatní málo zetelné, bradavkovité ostny roztrou- '

šené, lupou patrné na hlavních žebrech, nepatrn vyniklých í

nad vedlejší. Palistový vnec nezetelný. V peslenu 6—8 list, íii

3—5 mm dl., bu sterilních bez uzlin, bu s 1—2 uzlinami i

plodonosnými (zídka se 3) . Listy sterilní složené ze 4—5 ne- e

okornatných bunk, plodonosné 2—3lánkové, poslední cli-

i

nek na tchto 3—4bunný, delší než ostatní lánky. Lístky
.j

stejn dlouhé jako cystokarpy, namnoze kratší nebo delší,
'

špikami zahnutými dovnit. Jádro podlouhlé, tmavohndé,



Monografická studie o eských parožnatk^eh. 103

jj

pouhým okem zdá se úpln erné, 0,448—0,528 mm dl., 0,24

j
až 0,32 mm sir.

V odvodovacích píkopech na loukách kolem Páterova

u Podolí blíže Blé u Bezdze (1864, Hippeli v musej. her-

^ báíi), silnjší forma v ryhuíce ped pilou u Rekova blíže Ba-

jkova (1899 YiLH.).

I
Parožnatku tuto oznail již sám Al. Braun v herbái

í Musea kr. es. jako Ch. coniraria var. gymnophylla analogi-

ckou australské parožnatce Ch. Behriana A. Br. (ve Fragm.

i;
eiiier Monograf. 1SS2 uvedena jako var. Ch. contraria, 1. e.

PvM3), jež jest silnjší než Ch. lítppelUana a liší se ješt ji-

j nými podrobnostmi. Tato subspecies jest asi ve stejném po-

li mru ke Ch. contraria jako Ch. gymnophylla ke Ch. foetida

I

a mohla by býti obdobn za samostatný slabší druh považo-

I
vána.

-* Jádro hndé.

a) Neokornatný lánek listu vždy kratší než po-

slední okornatný lánek.

15. Ch. intermedia A. Braun ve Flor. krypt, badensis

ined, (inherb. 183G).

I

Leonhardi, Oster. Arml. (1864) p. 80 (ex parte — incl.

' Oh. baltica); A. Braun, Char. v Kryptfl. v. Schles. (1876) p.

406; Braun-Nordstedt, Fragmente (1882) p. 151; Sydow,

i

Europ. Char. (1882) p. 62; Migula v Rabenh. Kryptfl. (1897)

I

p. 488; Synopsis Char. europ. (1898) p. 108.

I

Jest to stední druh mezi Ch. contraria a hispida, posled-

\ nímu zevním tvarem nejpodobnjší. Lodyha silná, 1—IV2 "''''

* v prmru, asi 30 cm (i více) vys., málo rozvtvená; skoro

vždy inkrustovaná, šedav až blav zelená. Okornatní dvou-

adé, dosti pravidelné; hlavní žebra zeteln pevyšují vedlejší

j
na hranách s ostny bu krátkými bradavitými, bu v nej-

' hoejších peslenech delšími, jehlicovitými, jednotlivými nebo

ideji po 2 ve svazekách, v nejdolejších láncích vbec bez

' ostn. Pesleny obyejn 7—9ti listé. Listy se 6—8 lánky.

i Obyejn 4—5 prvních lánk okornatných, z nich nejastji

3 první s rozmnožovacími lístroji. Konený lánek neokorna-

tný, 1—2bunný, s poslední bukou šídlovitou, celkem
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wkratší než poslední okornatný lánek listu. Listy na všech'

uzlinách dokola vyvinuté, na vnitní stran kratší nebo málol

jen delší než cystokarpy, na vnjší stran kratší, asto jena

bradavkovité. Palistový vnec dvouadý, nestejn vyvinutýt!

podobn jako ostny, s delšími palisty v nejhoejších, s krat-ij

šími v doleních peslenech, celkem silnji než u Ch. contrariaá

Jednodomá parožnatka. Antheridie v prmru 0,32—0,4 mm.i|

Cystokarpy vejité, 0,8—1,0 mni dl., 0,6—0,7 mm, šir., s 12 až

14ti závity. Jádro tmavohndé, zídka skoro erné 0,6—0,7 mm
dl., 0,4—0,45 m,m. sir., obyejn s liti silnými lištnami.

Zempisné rozšíení tohoto druhu jest velmi rozsáhlé po

celé skoro Evrop, v odchylných formách pak v sev. a jižní

Americe. Jest to velmi variabilní druh a skoro na každém sta-

novisku lze nalézti odlišující se formu. Migula (1. c. p. i%)\\

pokládá Ch. intermedia za pvodní druh, z nhož se vyvinuh'^

Cli. contraria a hispida.

V echách sbírána byla poprvé prof. Velenovským ve^j
"

vodách u Vrutice Benátské za Lysou n. L. (1884) . Migula (1.

c. 5.12) uvádí z ech /. condensata od Vrutice u Mlníka, kte-';

roužto zaadil jsem k Ch. pannonica.

/?) Neokornatný lánek listu delší i mnohokrát než

okornatná ást listu.

16. Ch. pannonica subsp. n. Charae interm,ediae.

Na první pohled svým habitem podobná parožnatka Cli.

hispida, statná, prostedn inkrustovaná, šedozelená, rozvt-

vená, 35 cm vys. Lodyha 1—1,5 mm tlustá, se stedními lánky
lod3^žními 5

—

1 cm dl., s listy až 2—4 cm dl. Okornatní lodyhy

dvouadé, hlavní žebra výše položená vedlejší níže, lupou

snadno k rozlišení. Oboje žebra stejnomrn vytvoená. Pali-

stový vnec siln vyvinutý, pouhým okem zeteln viditelný,

jtod hoeními pesleny se znan dlouhými palisty, delšími než

tlouštka lodyhy, pod doleními pesleny s palisty kratšími, i

Ostny lodyžní htisté na nejhoejších láncích lodyžních, tenké;

a nejvýš tak dlouhé jako tlouštka lodyhy, na konci mírn za-

hnuté, jehlicovité, jednotlivé nebo po dvou, na doleních lán-

cích jen ídké a kratiké nebo ípln zde scházejí. A na n-
kterých láneíeil' zdají še hlavní a vedlejší že1)ra skoro úpln"
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stejn vysoko položená, pece podrobnjším ohledáním dá se

zjistiti lupou, že ostny njí na hranách a nejsou nikdy v rý-

hách, V peslenu 8—10 list, složených z 1 nebo 4, astji ze

2—3 okornatných lánk, pomrn krátkých, majících uzlinu

Obr. 37. Chara pannonica. Celkový habitus ve skut. velikosti.
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listovou, a z dlouhého, ueokornatnélio posledního lánku,

obyejn málo tlustšího, složeného ze 4 bunk, z nichž poslední

jest malá úzká, špiatá (mucro), Neokornatná ást listu mno-

hem delší než okornatná, mnohdy i mnohonáso])n. Lístky

delší i vícekrát než cystokarp na vnitní stran listu. Jedno-

domý a protandrický druh. Jen na málo listech vyvinuté roz-

nmožovací ústroje. Vždy po jednom antheridiu a cystokarpu

v lístkové uzlin. Antheridie úpln vyvinuté, 0,32—0,4 mm
v prmru. Cystokarpy sl)írány dosud neúpln vyvinuté, jinak

jsou podlouhlé, 0,64 mm dl., 0,4 mm sir. se širokou a velkou

korunkou.

Tato parožnatka sbírána v Polabí u Lysé n, L. (1886)

a podobná forma s listy v nkterých peslenech úpln neokor-

natnými v jDíkopu u dráhy u Yšetat (1882) prof. Yele-

NOVSKÝM.

Ch. pminonica jeví píbuznost ke Ch. iniermedia, svým

okornatním lodyhy, dále tvarem cystokarpu, dlouhým ne-

okornatným koncem listovým pipomíná nkteré formy ma-

crotdes Ch. contraria. Svým robustním zjevem podobá se Ch.

hispida. Že se tu nejedná o formu nebo varietu Ch. intermedia

l^atrno, že u této poslední konený lánek listový neokorna-

tný (1—2 bunný) jest vždy kratšfnež poslední okornatný

lánek. Ponvadž zevní podobou i listy podobá se spíše Ch.

hohemica, od které hlavn liší se okornatním, majíc zeteln

ostny na hranách. Mnohokráte jsem pátral v rzných sm-
rech v okolí Lysé n. L. v poslední dob po této parožnatce, ale

dosud jsem ji znovu nenalezl.

K tomuto druhu náleží forma:
>

1. /. condensata n. f. (Syn. Ch. intermedia f. condensata

MiGULA, Char. v Rabenhorst. Kryptfl. p. 512.)

Pravá, rašelinná forma, podobného habitu jako Ch. foe-

tida f. montana, asi 5—8 cm vys., pi tom smstnaná a silným

inkrustováním velmi lámavá. lánky lodyžní jsou velmi

krátké, asi 1 cm dl. Rozvtvení jest bohaté a rostlina velmi

hust kovitá. Okornatní jest zcela pravidelné a skládá se

asto z krátkých soudkovitých bunk. Vedlejší žebra neleží

také hloubji než hlavní žebra a jen tím, že ostny ol)yejn

vyvýšen stojí, jest umožnno stanoviti s velkou námahou
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j
zpsob okornatní. Ostny jsou nestejnomrn vyvinuty bu

í velmi dlouhé, dvakrát tak dlouhé než lodyha tlustá, bu mno-
ihem kratší a potom tlusté, ale sestaveny jsou vždy hust a

I

skoro vždy jednotlivé. Palistový vnec jest velmi siln vyvi-

limtý a palisty jsou vždy delší než ostny. Listy jsou delší než

[lánky lodyžní s velmi dlouhou, jemnou, do vnit stoenou a

fv usušeném stavu nepravideln v jedno spadající špikou, mí-

vají 3—4 lánky, obyejn jen 2 okornatné a plodné, asto
jtaké ješt U neokornatné, z nichž má první ješt uzlinu lístko-

vou, druhý 2—obunný, velmi dlouhý, neokornátný konený
lánek. Lístky jsou na pední stran velmi dlouhé, na rubu

jen málo delší než širší. Zralá jádra Migula nevidl a tuto

; formu popsal a zaadil k Ch. mtermedia do ady formae acu-
''

leolatae.

Migula podotýká, že systematické zaazení této formy

zdá se mu pochybném a že by mohla stejným právem se po-

í ítati ke Ch. contraria. Jen neobyejn siln vyvinutý pa-

1 listový vnec, realitivní tlouštka lodyhy a hojnost ostn ho

\
pimly, že ji zaadil k Ch. intermedia.

Tuto formu Migulou popsanou sbíral Pavel Hora
v bainných píkopech u Vrutice blíže Mlníka v ervnu 1896.

Úpln skoro podobnou formu totožnou s popisem Migu-

LovÝM sbíral jsem na Hrabanov u Lysé n. L. (1902) ve vy

kopané jám v rašelinne pd blízko lesíka. Tato nízká smst-

naná forma Ch. pannonica podmínna tu asi nízkým stavem

vody ve obasn vysýchající louži, ve které jsem ji nalezl.

Proto jest asi její vzrst omezený a lánky lodyžní vyvinuly

se zkrácené, nahoe s nahlouenými pesleny list. Jádro

tmavohndé, podlouhlé, 0,45—0,48 mm dl., 0,25 wm šir., se 12ti

úzkými lištnami. Byla hojn inkrustována, hlavní žebra

s ostny zeteln ležela výše. Zdá se mi, že tato forma spíše

náleží do píbuzenství Ch. patmonica, zvláš pro své pomry
v listech než ke Ch. intermedia.

b. Aidacanthae A. Br.

Pllavní žebra mén vyvinuta, jsou jen jako vpadlé rýhy

mezi vedlejšími vyniklými žebry, jež vystupují jako hrany.

Ostny na hlavních žebrech ve vpadlých rýhách.

* Ostny na okornatní jednotlivé.

a) lánky listu i neokornatné fertilní.
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17. Ch. gymnophylla A. Braun ve Flora (1835) I. p. 62.

Leonhardi, Oster. Arml. (1864) p. 63; Braun-Nord-
STEDT, Fragmente (1882) p. 166; Sydow, Europ. Char. (1882):

p. 68; MiGULA, Char. v Rabenh. Kryptfl. (1897) p. 543; Synp-,<i

psis Char. europ. (1898) p. 119.

Celkem slabý druh, blízce píbuzný k Ch. foetida, od

nho zevní podobon se skoro neliší a oba mají etné pechodní il

formy mezi sebou. Okornatní dvouadé, vedlejší žebra silnji

vyvinuta než hlavní, ostny v rýhách. Palistový vnec dvou-

adý, vtší než u Ch. foetida. Listy bu úpln neokornatné
nebo jen s 1—2, ideji s 3 okornatnými lánky, na nichž

ješt asto 2 nebo nejmén aspo poslední jest neokornatný. v

Konený lánek listu jest podobn jako u Ch. foetida neja-

'

stji 3bunný. Rozmnožovací ústroje vždy i na neokornate-

ných láncích (na rozdíl od Ch. foetida). Jednodomá rostlina.
ij

Antheridie 0,3 m/m v prmru, Cystokarpy 0,8 mm dL, 0,45

mm, šir., se 13—14-ti závity obalných bunk. Jádro prmrn
0,5 rmn dl., 0,32 mm, šir., hndé, zídka erné, s liti lištnami.

Vyskytuje se podobn jako Ch. foetida na podobných

stanoviskách, ve stední Evrop dosti roztroušen. Nejvíce

rozšíena v zemích kolem Stedozemního moe, hlavn v již.

Evrop, sev. Africe i v Asii. Pro svj habitus snadno se mže
zamniti s Ch. foetida nebo s její formami z ady paragymno-

phylae, k nimž má velice úzké vztahy a proto bývala považo-

vána druhdy samým Al. Braunem, v nkterých jeho spisech

za varietu nebo subspecii Ch. foetida. Tvoí práv jako tato

etné formy.

V echách Ch. gymnophylla, nalezena byla dosud na 2

stanoviskách. Leonhardi uvádí ji (1. c. Verhandl. d. naturf.; ii

Yereins in Briinn, Bel V. p. 155.) v rybníce u Horek, blíže

Chlumce v jiínském kraji (1834, dr. W. R. Weitenweber) a (1.

c. Lotos, September 1863) na hlubším míst luního píkopu

s více písenatým než rašelinn^^m dnem u Blé u Bezdzu
(Hipp.).

1. /. tenuis n. f.

Zvláštní drobná a tenká forma, šedozelená, jen asi 5—8^

'

cm vys. Lodyhy prmrn až 0,4 mm, tlusté, hojn rozvtvené í

s rzn dlouhými lánky lodyžními, zídka jen 1^/2—2 cm
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dl., obyejn dosahují zvlášt hoení jen 1 cm délky. Listy

z doleních peslen pesahují do hoejších a zvlášt v hoení
ásti rostliny. Okornatní pravidelné, . ostny nezetelné, pali-

stový vnec nepatrný. Listy rozmanit vytvoené, asto úpln
neokornatné, bez uzlin lístkových, zejména v doleních pesle-

nech, jiné úpln neokornatné se 2 uzlinami lístkovými a plo-

donosnými, jiné s 1—3, nejastji se 2 lánky okornatnými

a s mnohem delším neokornatným lánkem Sbunným.
Lístky mnohokrát delší než cystokarp. Cystokarp 0,65 m,m dl.,

0,4 mm šir. Jádro tmavohndé až erné. Má etné pechody
k Ch. foetida ady forem paragymnophyllae, takže i tam
mohla by býti poítána. Leonhardi však už díve položil tuto

formu jako a) paragymnophylla ke Ch. gymnophylla.

V luních píkopech nedaleko Páterova a v rybníce na

Valše, na behu rybníka ve Yrblé blíže Blé u Bezdze (1863

a 1864, HippELLi).

5) lánky listu jen okornatné fertilní.

18. Ch. foetida A. Braun, Esquisse monogr. (1834) p. 354.

Syn.: Ch. tuberculata Opiz, Seznam rostl. kvt. es.

(1852) p. 175; Ch. brachyclados Opiz.

Leonhardi, bohm. Char. (1863) p. 15; Oster Arml.

(1864) p. 71; A. Braun, F1. v. Schles. (1876) p. 406; Braun-
NoRDSTEDT, Fragmente (1882) p. 159; Sydow, Europ. Char.

(1882) p. 72; MiGULA, Char. v Eabenh. Kryptfl. (1897) p. 554;

Synopsis Char. europ. (1898) p. 122; Arthur Mijller, Beitr.

(1907) p. 37.

V echách nejobecnjší a nejrozšíenjší parožnatka. Té-m z každého nalezišt možno popsati odchylnou formu to-

hoto mnohotvárného druhu. Bývá asi 4—60 cm vys., obyejn
málo vtvitá, v trsech hustých, asto inkrustovaná vápnem,

|i zelená nebo blav šedá. Okornatní na lodyze dvouadé, ved-

j

dlejší žebra penívají a jsou tlustší než hlavní, na nichž jsou

I

ostny jako v rýhách. Na starších láncích lodyhy tyto pomry
i
okornatní jsou dobe viditelné, a se zdá mnohdy jako by

! -byla oboje žebra stejn vyvinuta. Ostny na hlavních žebrech

i
jsou vždy jednotlivé, nikdy netvoí trsy a jsou jen ídce roz-

I troušené, u etných eských forem pouhým okem málo vidi-
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lehlé a zakrnlé. Palistový vnec dvouadý pravideln bývá

slab vyvinut, hoení kruh mívá palisty ponkud vtší než-

dolení. List v peslenu 6—10, obyejn 7—8, se 2—7 lánky,.

z nichž 2—5 prvních bývá okornatno; poslední lánek ze 2 až

4, nejastji ze 3 bunk bývá neokornatný. Obyejn ubývá

tmto bukám koneného lánku pomrn na délce a tlouštce

do špiky. Konená, buka listu bývá nkdy jako mucro vy-

tvoena, V uzlinách okornatných ástí listu jsou rozmnožo-

vací ústroje a 4—6 lístk na vnitní stran. Na vnjší stran

lístky obyejn zakrnlé a jen jako l)radavky patrné. Lístky

bývají nejastji delší než cystokarpy. Tento druh jest jedno-

domý. asto jen po jednom antheridiu a cystokarpu, zídka po

dvou v jedné uzlin. Antheridie malé, svtle ervené, 0,25—0,3

mm v prmru, jež pravideln díve opadávají než spory

i

uzrávají. Cystokarpy jsou podlouhle vejité, co do velikosti

mnlivé, prmrn 0,7—0,8 iiuu dl., 0,45—0,55 vnn šir. Ko-

runka malá s tupými, širokými bukami. Jádro podlouhle

vejité, jasn hndé, nkdy kaštanov hndé, zídka tmavé do

erná po odstranní plášt vápenného, 0,42^0,55 mm dl.,

s liti zídka se 12—14-ti závity a zeteln vystupujícími

lištnami.

Jednoletá i vytrvalá rostlina rozmnožující se také vege-

tativn. Lodyžní uzliny a dolení ásti rostliny v bahn pezi-

mují a na jae pak vyhánjí vtevní výhonky. Jádra uzrávají

od eivna do srpna.

Jest to nejobecnjší druh vyskytující se po celých e-
chách. Hoste v luních, odvodovacích píkopech, studánkách,

pramenech, tních, rybnících atd. vždy ve velkém množství po-

hromad. Co do rozmanitosti forem jest tento druh u nás nej-

variabilnjší vedle Ch. fragilis a vyskytuje se v rozmanitjších

formách než tento. Nejsa vybíravý ve volb stanoviska roste

na nejrozlinjších lokalitách a proto tvoí tak rzné formy.

Formy rozlišují se podle tvaru a vyskytování se ostn na

okornatní, dle délky lodyžních lánk, dle složení list a dle

tvaru peslenu, dle délky lístk vzhledem k cystokarpu, dle

velikosti palistového vnce, dle inkrustace a ješt jiných zjev.

Leonhardi v Oster. Arml. Gew. (1864) rozlišoval 5 hlav-

ních forem Ch. foetida a to: a) forma aequistriata (hlavní a

vedlejší žebra tžko se dají rozeznávati, b) /. vulgaris (ve-
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dlejší žebra zeteln penívají), c) /. rudis (hlavní žebra jsou

zakryta vedlejšími), d) /. melanopijrena (jádro erné), e) /".

crassicaulis (nyní uznává se eo samostatný druh). Mimo to

roztioval ješt formy nižšího stupn, udávaje pak pojme-

nování formy nkolika výrazy.

Pkné rozdlení forem Ch. foetida, zvlášt vynikající

svou pehledností, podal Al. Braun v afr. Char. (p. 839), jež#

ISydow v europ. Char. (p. 74) i Migula v Rabenh. Kryptfl.

i (p. 564) znova otiskují. Migula však roztídil 70 forem dle

svého materiálu znova ve 4 ady forem, kteréhožto rozdlení

i zde použito. Z eských forem jen nkolik bylo možno srovnati

i s formami Migulem popsanými, z nichž mnohé zcela se ne-

5 shodují s popisy udanými, lišíce se nkterými podrobnostmi.

i I z rzných stanovisek eských nelze úpln totožné formy
[nalézti, pece však v hlavních znacích možno je srovnati.

, Pro snadnjší pehled jednotlivých forem rozdleny jsou jed-

notlivé ady v menší skupiny dle zpsobu A. Brauna.

1. Ixada forem: subinermes Mig. v Rabenh. Krypt. Fl.

(1897) p. 566.

Ostny bradavité, malé, sotva lupou znatelné, menší než

i listy palistového vnce, jádro hndé.

A. Condensatae.

Pesleny sblížené, liusté, zmtené.

1. f. humilis n. f.

Nízká a stlaená forma, dosti inkrustovaná, v nejhoej-

I
ších peslenech šedozelená, ostatn hndoervená. Lodyhy jen

I

5—6 cm vys., 0,4 ynm tlusté, málo rozvtvené. lánky lodyžní

í pomrn krátké, 3—8 mm dl., málo jen tlustší než listy. Pa-

listový vnec malý, ostny jen bradavkovité v rýhách na pra-

! videlném okornatní lupou zeteln viditelné. V peslenech po

]
7—8 listech, nepíliš silných (0,4 mm). První 1—2 lánky listu

\ okornatné a plodonosné, konený lánek neokornatný 2—3-

1 bunný, skoro stejn jako pedešlé tlustý. Lístky na vnitní

j
stran jen vyvinuté, dvakrát i vícekrát delší než cystokarp.

V tni za cukrovarem podle trati blíže Oužic u Kralup

II. Vit. tvoí nízké porosty na dn (1895, Tocl).
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2. f. pratensis n. f.

Hust trsnatá forma se smstnanými pesleny velmi níz-i

kého vzrstu a zvláštního habitu, podobající se tvarem skoro

i

lišímu ocasu. Lodyhy jen 4—5 cm vys., málo rozvtvené.i

lánky lodyžní, zvlášt nejhoejší, nepatrn vyvinuté, 2—6 mm.

dL, takže listy z doleního peslenu skoro dosahují peslenu

hoeního. Okornatní dobe viditelné, roztroušené bradavka-

vité ostny v rýhách. Palistový vnec zetelný, palisty jeho jen

jako podlouhlé bradavky vyvinuté. V peslenech po 10-ti

listech. Listy 5—10 mm dL, mírn obloukovit zahnuté, mají

první 1—3, asto jen 2 lánky okornatné s rozmnožovacími

ústroji a 2—Sbunný, o málo jen silnjší a skoro stejn dlou-

hý konený lánek. Lodyha jest dvojnásobn tak tlustá (0,7

mm) než listy (0,3—0,4 mm). Lístky 2krát i vícekrát delší

než cystokarp. Rostliny mají nahoe šedozelené, dole hndéi

zbarvení a jsou prostedn inkrustované.

V luních píkopech, k Vyhnanovu u Kostelce n. Oi.

(Dd.).

3. f. turfosa n. f.

Tato tenkolistá forma tvoí husté trsnaté porosty v pí-

kopech odvodovacích na bainných lukách, jest prostedn
inkrustovaná, blav šedozelená, na dolejších ástech erve-

nav hndá. Lodyhy 6—8 cm vys., 0,4—0,6 mm. tltisté, málo

rozvtvené, s nejhoejšími pesleny jen smstnanými, se

stedními a doleními oddálenými. lánky lodyžní stední

2—25 m.m dl. Okornatní zetelné, bradavkovité ostny v rý-

hách, lupou dobe patrné i palistový vnec zetelný. Stední

pesleny list rovnovážn odstálé. Listy tenké (0,35 mm)
dosahují jen 5—15 mm délky. Na listech obyejn první 3,

zídka 2 nebo 4 lánky okornatné a plodonosné a stejn dlou-

hý i o málo delší, stejn však tlustý neokornatný, 3bunný
konený lánek. Lístky velmi dlouhé i dvojnásobn pesahují

délku píslušného lánku listového.

Na bažinných lukách mezi Benátskou Vruticí a Milo-'

vicemi u Lysén. Lab. (1888, Faustus).

4. f. flexiloides n. f.

Forma prostední velikosti, šedozelená, N i t e 1 1 á m
podobná svou ohebností, dlouhými neokornatnými lánky
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! listovými i mírnou inkrustací. Lodyhy 10—15 cm vys., s lán-

•ky loclyžními 1—3 cm dl., málo jen rozvtvené. Pomry okor-

; uatní velice tžce lze stanoviti, nebo vedlejší žebra nepntrn
^pevyšují hlavní, na kterých nepatrné bradavky jen ídce

; jsou roztroušeny. Palistový vnec zetelný, ale malý. Listy

velice ohebné, pentlicovité (sušené), nejastji se 2—3 okor-

ínatuými lánky plodonosnými, zídka jen s jedním nebo

híplu bez okornatní a s koneným lánkem 3—4bunným,
' neokornatným, v nkterých peslenech mnohem delším než

íokornatná ást listu. Lístky mnohokrát delší než cystokarpy.

'Jádro šedoerné.

V rybníce ve Sluhách a v Msících blíže akovic u Pra-

hy (1872,' Dd.).

5. /. suhrudis n. f.

Silnjší, mírn inkrustovaná, šedozelená forma na konci

s naíilouenými pesleny, ve stední a dolení ásti s dlouhými

\

(až 8 cm) lánky lodyžními. Lodyhy 1—2 dm vys., až 1 mm
tlusté, málo rozvtvené, s výrazným okornatním. Zvlášt
vyniklá jsou vedlejší žebra, jež hlavní skoro úpln zakrývají,

bradavkovité pak ostny jsou nezetelné, vyskytující se jen

[roztroušen. Palistový vnec zetelný. Listy 1—2 cm dl., slo-

žené obyejn ze 3, ideji ze 2 plodonosných lánk okorna-

itných a z delšího neokornatného lánku 3—4bunného,
i,o málo jen tlustšího. Lístky mnohokrát delší než cystokarp.

V rybníku u Hruštice blíže Turnova (1869, Dd.), v
rybníce u Ovín u Turnova (1913, Vilh.).

6. f. capitulifera n. f.

[
Nízká forma na konci s nahlouenými pesleny v po-

idob podlouhlých hlávek, prostedn inkrustovaná, šedozele-

[ná, zevn podobná T o 1 y p e 1 1 á m. Lodyhy asi 1 dm vys.,

1

0,7—0,8 mm tlusté, na konci více rozvtvené; stední a dolení

1lánky lodyžní ]—3 cm dl. Okornatní pravidelné, bradavko-

vité ostny nezetelné, palistový vnec vyvinutý. Listy slo-

užené ze 2—3 okornatných a plodonosných lánk a z kone-
jného nejastji 3bunného, neokornatného lánku, jenž jest

:asi stejn nebo málo delší než okornatná ást listu. Lístky

mnohokrát delší než cystokarp.

8 .
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V tni za cukrovarem blíže Oužic n Kralup u. Vit

(1901, Tocl).

7. /. paludosa oi. f.

Forma nízká, hust trsnatá, mírn inkrustovaná, nahod
zelená, dole žlutohndá, 4—7 cm vys. Hoení pesleny tvo
husté chomáky z list. Lodyhy prostedn silné (0,35—0,6

mm), s lodyžními lánky zvlášt zkrácenými (3—9 mm)
Okornatní zetelné s vyniklými vedlejšími žebry a v rýhácl

s bradavkovitými, ídce roztroušenými ostny na hlaAmích

žebrech. Palistový vnec výrazný. Y peslenu nejastji ^

list rzn vytvoených. Nejdolejší pesleny asto s listy ste

rilními a úpln neokornatnými. Ostatní pesleny složeut

z list, jež mají 2 i 3 lánky okornatné a plodonosné (zídka

jen 1) a 3—4bunný konený neokornatn)' lánek o mák
tlustší než okornatné. Lístky mnohokrát delší než cystokarp,

Cystokarpy zralé, 0,65—0,7 mm dl., 0,4 mm šir., s jádrem

skoro erným. Tato forma podobá se znan Ch. papillosa

Frohlich dle popisu Migulova (1. c. p, 583).

V moálech pod Perem u Žatce na pd bílé, jílovité

(3886, L. ELAKOVSKÝ fÍl.) .

8. f. densa Migula, Char. v Eabenh. Kryptfl. (1897)

p. 572.

Rozšíená, ale mén hojná forma, zvláš nenápadná, asi

15 CM vys., s oddálenými hustými pesleny, prostedn roz-

vtvená a rostoucí v hustých trsech. lánky lodyžní jsou ve

stedu lodyhy až skoro 3 cm dl., listy asi 1 cm (nedosahující

11/^ cm, jak Migula udává), vzhru obloukovit zahnuté a

s etnými dosti dlouhými lístky, lánek lodyžní hust zastí-

rající. Okornatní typické, zvláš hlavní žebra širší. Na rozdíl

od Migulova popisu ostny nedosahují znanjší délky ani

v nejhoejších ástech, takže pechod k ad subhispidae není

u eských rostlin patrný. Palistový vnec dobe vyvinutý,

jehož palisty jsou delší než bradavkovité ostny. Listy mají

3 okornatné a plodonosné lánky a Sbunný, neokornatný

konený lánek, jenž jest jen o málo kratší než okornatená

ást listu. Lístky jsou mnohokrát delší než cystokarp, postran-

ní delší než pední a obyejn zase jeden postranní delší a
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tlustší než ostatní, na vnjší stran zakrnlé. Zralé cysto-

karpy 0,7—0,72 mm dl. a 0,39—0,4 mm sir.

Dosti inkrustovaná v odvodovacích píkopech na ky-

selkách polabských mezi Vavincem a Jelenicemi na všetat-

ských loukách u Mlníku (1902, Vilh.). Podobné formy: v
jílovitých moálech s cistou vodou u cesty od Sadské k Nym-
burku (1883, Velen.), v bahnitém rybníku na Obine Zá-

niostské u Eožalovic na opukovém podklad (1901, M. Sa-

ska), v rybníce u cukrovaru v Dymoknrech (1911, Baudyš).

.9. /'. prolifera n. f.

Prostední, slab inkrustovaná, blav zelená forma, vy-

I

znaující se hoeními pesleny list nahlouenými v chu-

: chvalce. Lodyhy asi 15 cm vys., s prostedními lánky lodyž-

' nimi až 3 cm dl., hoeními pomrn kratikými. Okornatní
:
málo zetelné a ostny skoro neznatelné. Palistový vnec málo

{zetelný'. Listy až 1 cm dl., se 3—4 okornatnými a plodo-

iiosnými lánky a s koneným neokornatným 3bunným
lánkem kratším než okornatná ást, o málo však silnjším.

!
Lístky 3krát i vícekrát delší než cystokarp.

V píkop od Kyselovska k Valdštýnu u Turnova
Í1S69, Dd.).

:10. f, rivularis h. f.

i

Husté trsv tvoící forma, v hoeních peslenech s listv
'!

I
chomaovit nahlouenými, podobn jako u /. prolifera. Lo-

tdyhy asi 15 cm vys., se stedními lodyžními lánky asi 2 cm
Id]., hoeními znan kratšími. Okornatní výrazné, hlavní

'žebra širší s drobnými bradavkovitými ostny v rýhách. Pa-

í listový vnec zetelný. Listy asto s 1—3 okornatnými a plo-

fdonosnými lánky a s ohebným (usušeným pak pentlicovi-

lým) koneným neokornatným lánkem, o málo delším než

i okornatná ást listu. Lístky mnohokrát delší než cj^stokarp.

'Slab inkrustovaná a svtle zelená, v dolení ásti žlutav b-
Jíavá.

I

V potoku u pevozu z Roztok ku Brnkám a v tních

I

vltavských proti Roztokm u Prahy (1872, Dd.), z dlouhého

[nalezišt s nepravidelným okornatním i s vtšími asto

j
ostny, pibližující se k formám ady subhispidae. Podobná
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forma v doleních peslenech s listy iipln neokornatnými v

Polabí u stanice Klomín-Obiství u Neratovic (1872, Dd.),
i

11. f. canescens n. f.

Nízká, silnjší forma tvoící ídké trsy. Lodyhy 5 až

7 cm vys., v hoení ásti s pesleny smstnanjšími. Okorna- i

tní nestejnomrn vyvinuté, bradavkovité ostny tém ne- •

zetelné. Palistový vnec patrný. Listy vytvoeny rozmanit,

v nkterých peslenech zvlášt doleních listy úpln neokor-

natné ze 6ti bunk složené, tyto pomrn nejdelší, v nkte-

rých peslenech s jedním, v jiných se 2, zídka se 3 okorna-

tnými lánky. Neokornatná ást listu usušená pentlicovitá

a málo širší než okornatná. Lístky delší než cystokarp, na

neokornatných láncích listu vbec nevyvinuté. Inkrusto-

vaná, šedozelená.

Nad Libochovany k epicm sev. od Litomic (1902,

PODP.).

12. f. saxatilis n. f.

Forma rzného habitu celkového z téhož stanoviska.

Mén inkrustovaná s hustými, do chomáe nahoe nahloue-

nými pesleny následkem vtšího rozvtvení, více inkrusto-

vaná a mén rozvtvená, zakonena chvostovit pi zkrácení f

hoeních lodyžních lánk, což vyvoláno rzným osvtlením

a rznou výškou vody, ve které roste. Lodyhy 10—15 cm.

vys., až 1 mm tlusté, nahoe s velmi krátkými lánky lodyž-

ními, uprosted 2—3 cm dlouhými. Okornatní zetelné, ostny

roztroušené, asto stejn asi dlouhé jako v palistovém vnci,

v rýhách dobe patrné. Listy v rzných peslenech nestejn

dlouhé, v nejhoejších 5 mm, v doleních mnohdy až 25 mm
dl. I složení listu rozmanité. Okornatné lánky nejastji 3,

ideji 2 nebo 4 nebo 1, z tchto první 3 bývají plodonosné.

Ve stední ásti lodyhy asto pesleny z list úpln neokor-

natných, sterilních a nejdelších, jež pesahují hoení pešle-'

ny. Neokornatná ást listu vždy delší než okornatná. Lístky c

3krát delší než cystokarp, i na vnjší stran mnohdy vi^i-'

nuté, ale pak jenom zcela krátké.

V pramenu ve skalách proti Libšicm v údolí vltav-

ském u Prahy (1899, Vilh.), nízká podobná f. na svahu
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ji vltavském smrem k Diastm v pramenu blíže Klecan u Pra-

Iky (1871, Dd.).

13. f. condensata A. Br. (Ch. montana Schleich., Cat.

et Pers. Syn. II. p. 530.)

Velmi nízká, ale pi tom silná, stlaená forma. Lodyha

[
pravideln nebývá pes 8 cm, spíše jen 5—6 cm vys. a 0,8 mut

tlustá, nemívá etné pesleny, spíše jest více rozvtvena.

-lánky lodyžní jsou jen nepatrn delší než velmi tlusté listy.

Okornatní jest normální, na mladých láncích velmi ze-
telné, ostny malé, lupou viditelné. Listy a lístky neobyejn

. tlusté, proež pesleny zdají se velmi husté. Listy bývají po

I

7—8 v peslenech, mají asto 3 okornatné a plodonosné

I
lánky a neokornatný, 2—3bunný konený lánek, který

jest kratší než okornatná ást listu, dvakrát však delší než

poslední okornatný lánek. Lístky jsou na spodní stran
slab bradavkovit vyvinuté, na pední ásti sotva dvakrát

delší a polovin široké než cystokarp, postranní mnohokrát

delší než cystokarp a stejn široké. Tak bývá v prvním líst-

kovém peslenu, v dalších bývají lístky stále menši Jádro

i asi 0,48 mm dl., 0,32 mm šir., kaštanov hndé. Rostliny siln

[ inkrustované.

U dráhy u Pardubic (musejní herb.), v malém rybníce

TI Turnova (Dd.), v luních píkopech u Hrdloez u Prahy
(A. Eeuss fil. a JiRuš, 1863).

B. Laxiores.

Pesleny oddálené bu pímo odstávající, bu oblou-

I kovit vzad prohnuté, bu konvergující.
I'

14. f. normaUs Mig. v Rabenh. Kryptfl. (1897) p. 567.

j
Tato nejrozšíenjší forma dosahuje až 30 cm výšky;

f
tenká, rostoucí ve volných trsech, normáln rozvtvená. Listy

I

sahají skoro do polovice lodyžních lánk a bývá jich 7—8 v

peslenu. Okornatní zetelné, ostny pak malé a ídké. Listy

í mívají nejastji 3 okornatné a plodonosné lánky a 3bun-
! ný, neokornatný konený lánek, který bývá skoro asi stejný

[
B okornatnou ástí. Vyskytují se však také na zakrnlých

vtvích listy jen s jedním okornatným a plodonosným lán-

kem, krom toho pak s vícebunnou neokornatnou špikou,
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COŽ i u jiných forem b^^vá asté. Lístky bývají na rubu jen

malé, isodiametrické bradavky, v pedu a na stranách skoro

dvakrát delší než cystokarp, postranní však pravideln o n-«
co delší než pední. Zralá jádra jsou kaštanov hndá, skoroii

jasná, 0,48 mm .ál., 0,32 mm sir. Inkrustací bývá šedozelená.;';

V rybníce u Ohavce u Jiína (1911, Baudyš), v píko-

pech u Jiína (musejní herb.), v rybníce Moickém u Kosoic
pi cest k Charvatcm u Ml. Boleslave (1911, Vilh.), v t-
ních kolem Starých Benátek (Vilh.), ve vodách u Vrutice

Benátské za Lysou n. L. (1884, Velen.), f. s lístky delšími

v tních u severozápadní dráhy n Všetat-Pívor (1876, e-
LAK.; 190], Vilh.), silnjší forma v hlavním odvodovacím
píkop u Vavince na všetatských lukách (1902, Vilh.), v

loužích v lomech na Kamejce u áslav (1909, Lad. Novák),

píkopy u Ratenic a Kekova u Nymburka a u Rychnovská

(herb. musej.), Brandýs n. Orl. (herb. musej.). Ze starších

stanovisek dlužno uvésti ješt: Praha (1855, Schobl), z Král.

Obory u Prahy s nahlouenými nahoe pesleny (1854,

Schobl), Vršovice (1840, Opiz), u Dína (1854, Malínský),

v rybníku na Doubravské hoe u Teplic (1870, Dd.), v lou-

žích v oboe u Blé u Bezdze (1864, Hippelli).

15. f. bohemica n. f.

V hustých trsech rostoucí silnjší forma, 15—20 cm

vys., inkrustovaná, šedozelená s pesleny hustými, ne píliš

oddálenými, normáln rozvtvená. Lodyha asi 0,8 mm tlustá.

Okornatní pravidelné, ostny bradavité lupou dobe patrné, '

palistový vnec zetelný. V peslenech po 7—8 listech, v ho- il

eních peslenech vzhru obrácených, v doleních asto od-

stálých od lodyhy. Listy mají 2—3 okornatné a plodonosné

lánky a 2—3bunný neokornatný konený lánek o málo

delší než okornatná ást listu, který u sušených rostlin snad-

no opadává. Lístky mnohokrát delší než cystokarp, postranní

nejdelší. Na zadní ásti listové uzliny jen jako isodiametrické

bradavky vyvinuté.

V pramenitých stružkách v dolení ásti louky u epo-
va pod C^hlumem u Ml. Boleslave (1899, Vilh.), v rybníce u

Jinolíce u Jiína (1911, Baudyš), v údolí potoka Blé u Bez-

dze (1865, Hippelli), v píkop u M. Bchar u Kopidlna

(191,3, Baud.).
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16. f. macroteles Mig. v Eabehorst. Kryptfl. (1897)

]i. 571.

Dosti silná forma, jež vyznauje se dlouhými a trochu

jizpt zahnutými listy a svými dlouhými, tlustými lístky, tvo-

fící kovité pesleny; mimo to má nápadn dlouhé a tlusté'

I
konené lánky. Výšky dosahuje 25—30 cm, tlouštky lodyh

až 1 mm] hojn bývá rozvtvena, lánky lodyžní nejsou zcela

dvakrát delší než listy, ale málo jsou zahaleny od rovnovážn
i| rozložených nebo zpt zahnutých list. Okornatní normální,

I

ale 1)uky korové pipadají usušené velmi nepravidelné, tak-

i!že ostny brzo nco výše, brzo nco níže leží než vedlejší

f
žebra. Ostny jsou dobe vyvinuté, ale nerovnají se ani polo-

iviní tlouštce lodyhy, jsouce menší nebo zídka rovnž tak

i
veliké jako buky silného palistového vnce. Listy až 2 cm

fdl., z kteréžto délky u vyrostlých list více než polovina pi-
;)padá na neokornatný konený lánek. Na listech bývají 2—

4

okornatné a plodonosné lánky a asto pak 3bunný ne-

okornatný konený lánek, který sotva tak dlouhý, ale dva-

krát až tyrykrát tak tlustý jest než okornatná ást listu.

Listy jsou na spodní stran zakrnlé, pední a postranní

,' mnohokrát delší než cystokarp. Zralé jádro je svtle hndé,
1 0,52 mif} dl., 0,34 mm šir.

Ve strouze u rybníka Litovického u Hostivic blíže Pra-

hy (1874, Polák), v jílovitých moálech s istou vodou u ce-

I

sty od Sadské k N^^mburku (1883, Velen.)
, v píkop za, dvo-

Irem Oktavianem k rybníku Tešickému u Chlumce n. Ciííl.

i (1901, ViLH.), v Novém rybníce v lese u Chudíe u Ml. Bolé-

í slav (1911, ViLH.), uProsedic blíže Teplic (1854, O.

"ÍJichler), v opevovacích píkopech u Terezína (1860,

• Leonh.), drobnjší forma v odvoclovacích stružkách lu-

ních mezi Páteovém a Podolím (1864, Hipp.) a forma s 1—

2

;
okornatnými lánky listu u Rekova u Blé u Bezdze

f (1899, ViLH.). Zvláštní forma odlišného habitu s jádrem

tmavohndým, 0,48 mm dl. a 0,32 mm šir., s okornatním
zkrouceným i nepravideln vyvinutým v nádržce poblíž hald

'dolových u Libušina u Kladna (1901, Vilh.), f. siln inkru-

istovaná v pramenu v císaské rokli proti Srbsku u Berouna

:
(1899, Vilh.). V studánce na loukách všetatských mezi

Vavincem a Liblicemi (1901, Vilh.).
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17. f. tenuw n. f.

Nízká a tenká forma podobná f. macroteles. Lodyhy i

jen asi 6—.10 cm vys., mírn rozvtvené, s lánky lodyžními

;

uejastji 0,5—2 cm. dl., v hoení ásti znan sblíženými,

s listy až 2 cm dl. Okornatní nezetelné; drobné, bradavko-

vité ostny velmi roztroušené, palistový vnec malý, málo ze-

telný. Listy složeny ze 3 okornatných plodonosných lánk
a z delšího (mnohdy až dvakrát než tyto) koneného neokor-

natného lánku. Lístky vícekrát delší než cystokarp.

V píkopech luních blíže Podolí u Blé u Bezdze

(1865, Hipp.).

IS. f. longibracteata Mig. v Eabenh. Krypt. Fl. (1897)

p. 567.

Velká a dlouze listnatá forma se vzdálenými od sebe

pesleny, až ^0 cm vys., normáln rozvtvená, velké a ídké

trsy tvoící. Lodyha až 1 mm tlustá, lánky lodyžní až 9 cm

dl. Okornatní normální, zeteln vidite|lné, ostny malé a

roztroušen se vyskytující. Listy v prostedních peslenech

mohou býti až 5 cm dl., asto i zpt zahnuté, po 7—8 v pe-

slenech, se 3—4 okornatnými a plodonosnými lánky a nej-

astji se 3bunným neokornatným koneným lánkem,

který jest na vzrostlých listech asto delší než okornatná

ást listu. Lístky na spodní ásti sotva vyvinuté, na pední

a na stranách mnohokrát delší než cystokarpy, na listech

prostedních peslen až l^/^ cm dl. Jádro svtle hndé,

0,55 mm. dl. a 0,35 mm šir.

Pro nižší stav vody v odvodovací strouze ponkud v
j

menších rozmrech u Neteb a Oužic mezi Kralupy n. Vit. a ''

Neratovicemi (1901, Vilh.), v tních v borech kolem nádraží

u Neratovic (1901, Velen., Vilh.), v rybníce u Mšic blíže

akovic u Prahy (1872, Dd.), v kalném rybníce u V. ako-
vic (1885, Velen.), v tních u Labe blíže Lovosic (elak.), ,

ve strouze odtokové pod rybníkem Mrštínem u Kosoic u Ml.

Boleslave (1911, Vilh.), v tni u Žehuského rybníka mezi i

Žehuní a Chotšovem u Chlumce n. Cidl. (1901, Vilh.), v

rybníku u silnice u Chlumce n. Cidl. (1901, Vilh.), u cihel-

ny u Lab. Týnice (musej. herb.), u Prachovských skal u Ji-

ína (SiTEN.), u Jiína a u Kekova blíže Nymburka (mu-
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I
sej. herb.), v loužích v Oboe ii Blé u Bezdze (1864, Hipp.),

i|, menší f. v rybníce v údolí Blé (1865, Hipp.). Ze staršíoli

naleziš: Zlíchov u Prahy (v herb. musej. 1853, Opiz).

Obr. 38. Chara foetida A. Br. /. longibracteata Mjg. akovice u Prahy.

:19. f. pseudoGonde7isata n. f. (Syn.: Ch. tubercuktfa

Opiz.)

Husté trsy tvoící forma a spojující znaky ásten f.

•macroteles, lo?igibracteata a condeyisata. Lodyhy 10—15 cm
vys., v nejhoejší ásti s lánky lodyžními zkrácenými, sted-
ními a doleuími Hejastji IV2'—2 cm dl, V hoeních pešle-
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nech pesahují delší listy vzhru obrácené pes listy kratší

vyšších peslen a tak vzniká nahlouení list s etnými
dlouhými lístky, jež zakrývají lodyhu. V doleních peslenech

listy asto od lodyhy odstálé nebo mírn na zad zahnuté, až

2 cm dl. Okornatní pravidelné, bradavkovité ostny pod lu-

pou dobe patrné, palistov)' vnec zetelný. Listy mají 3

okornatné a plodonosné lánky a asi stejn dlouhý a o málo

tlustší 3bunný neokornatný konený lánek. Lístky na

spodní stran zakrnlé, pední a postranní znan dlouhé (až

11/2 cm) a tlusté.

V odtokové strouze pod rybníkem Moickým u Kosoie
blíže M], Boleslave (1911, Yilh.), Vršovice (v herb. musej.

jako Ch. tuberculata 1840 Opiz), rybník Neas u Bístve blíže

Rožalovic (1913, Baudyš).

20. f. hrevifolia Mig. v E-abenh. Krypt. Fl. (1897) p. 580.

Velmi krátkolistá a protáhlá forma s lodyhou 1 mm
(i více), asi 25 cm vys., prostedn rozvtvená. Lodyžní lán-

ky jsou nestejné, 2—6 cín dl., listy nejvýše 5 mm dl., asto

i kratší, dosti však tlusté. Okornatní pes silnou inkrustaci

dosti zetelné, ostny siln vyvinuté, ale nejsou tuze dlouhé

a piléhají k lodyze. Listy mají 3—4 lánky velmi krátké,

okornatné a asto také plodonosné a 3—4bunný, neokorna-

tný konený lánek, jehož buky nejsou u eských rostlin

soudkovit stlustlé, jak udává Migula (1. c), nýbrž stejn asi

tlusté jako ostatní velmi krátké, asto ob poslední skoro iso-

diametrické. Konený lánek jest kratší než okornatná ást

listu. Lístky na sípodní stran listu m^alé, bradavkovité, na

stranách skoro stejn dlouhé, v pedu trochu delší než cysto-

karp. U eských rostlin antheridie 0,29 mm, v prmru, cysto-

karpy podlouhle kulaté, 0,65 mm dl., 0,36 mm šir. Jádro

hndé. Migula udává rozmry jádra: ca 0,5 mm dl. a 0,35 mm
široké.

V odvodovacích píkopech na více niístech na všetat-

ských lukách u Vavince smrem k Mlníku (1902, Vilh.).

Sem možno i zaaditi formu s koneným lánkem, málo tlust-

ším než ást okornatná, s lístky pak delšími než cystokarp,

rostoucí v tni za cukrovarem podle železniního náspu u

Oužic blíže Kralup n. VI. (1895, Tocl).
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;^J. /. pseudocontraria Mig. v Eabenh. Krypt. Fl. (1897)

|p. 578.

Tato forma ponkud pipomíná habitem Ch. contraria,

15—20 cm vys., tvoící dosti rozvtvené husté keíky. Lodyžní

lánky ani uprosted lodyhy nebývají nikdy dlouhé, asi jen

|2 cm, ke špice znanji ješt kratší. Listy bez ohledu na mla-

fdé, dosud nevyvinuté, velmi pravidelné, 1 cm dl., asto po 8

V peslenech, na špice slab nahoru zahnuté, ostatn však

ponkud odstávající. Lodyha jest pomrn k délce tenká, slabší

než obvykle u Ch. foetida. Okornatní jest siln vyniklé, velmi

stoené; v hoeních ástech zvlášt vystupují zeteln vedlejší

žebra. Ostny jsou krátké a leží tsn na bukách okornatní,

takže jen pod mikroskopem jsou paitrné. Listy mají obyejn
?i okoruatné, plodonosné lánky a neokornatný sterilní ko-

iaený lánek malý, tup zaokrouhlený. Nejdelší lístky plodo-

iaosných list jsou dvakrát delší než cystokarp, postranní málo

kratší, na spodní stran sotva vyvinuté. Jádro jest svtle

hndé.

Y rybníku v oboe u Strassdorfu u Dokes (1867, Šouta).

22. /'. imsiUa (Lasch.) Mig. v Rabenh. Krypt. Fl. (1897)

|p. 584.

Malá, nízká a štíhlá forma. Bývá jen asi 5—6 on vys.,

lodyhy asi 0,4—0,5 mm v prmru tlusté. lánky lodyžní jsou

30tva 1 cm dl., listy až 6 mui dl. Rozvtvení je zvlášt v dolení

básti dosti velké, také vyrstají etné lodyhy z pdy, jež tvoí

pak hustý trs. Silná inkrustace vadí snadnému rozpoznání

charakteru okornatní, na jednotlivých láncích podaí se jen

pi silnjším zvtšení rozlišiti hlavní a vedlejší žebra. Ostny

íjsou malé, krátce elipsovité a bývají dosti husté (na nejhoej-

ších láncích). Palistový vnec jest prostedn silný, ale vždy

ješt silnjší než ostny. Listy mívají 2—3 okornatné a plodo-

jQOsné lánky a konený lánek neokornatný 2—3bunný,
jenž jest kratší než okornatná ást listu. Lístky jsou málo

tenší než lodyha, na spodní stran zakrnlé, v pedu a na stra-

tiáeh asi stejn dlouhé nebo kratší, zídka i o málo delší než

pystokarp. Jádro tmavohndé, u eských rostlin 0,39 m))i dl.

p,28 )in}) sir.

V údolí íkv Blé u Blé u Bezdze (1864, Hippeli).
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23. /. hrachyphylla Mig. v Rabenhorst. Krypt. Fl

(1897) p. 578. (Syn.: Chara hrachyclados Opiz.)

K form popsané Migulou možno aditi i rostliny eské^

jež ponkud se liší. Dle starého oznaování bylo by možnd

charakterisovati formu jako brachyphylla brevibracteata m
croteles. Rostliny asi 10 cm vys., velmi silné, krátkolisté a tlulS

stolisté. Lodyha 1 mm tlustá, lánky lodyžní l^/o
—

'

cm, d 1., listy 4—8 mm dl., znan tlusté (zvlášt neo
kornatné ásti), nahoru zahnuté a spíše k lodyze pilé

hájící. Rozvtvení pravidelné, rostliny tvoí volné trsy a po

rstají také ve svtlých porostech dno vody, ve které rostou

Okornatní jest na mladších láncích snadno znatelné, na stár

šíeh nejsou hlavní žebra po usušení nápadná, takže sotva hlou

beji leží než vedlejší. Ostny jsou malé a ídké. Palistový v-

nec jest zetelný a dosti silný. Na mladších peslenech listj

mají pravideln 3 okornatné, plodonosné lánky a 3 (i 2)

bunný neokornatný konený lánek, který není delší než

okornatná ást listu .V starších peslenech bu úpln neokor

natné listy i s lístkovými 2 uzlinami, nebo s 1—2 okoruat-

nými lánky, nkde i s plodonosnými uzlinami, pod nimiž

první lánek listu asto neokornatný. Konená buka listr

pomrn krátká, lízká a špiatá. Lístky na spodu zakrnlé

pední a postranní dvakrát delší než cystokarp, bu postranní

bu i^ední o nco delší. Jádro ervenohndé, 0,á imn dl. (1. c

u MiGULY 0,2 mm dl. snad chybou tisku), 0,26 mm šir. Rost-

liny velmi tuhé a rozestálé, inkrustované, šedozelené.

Tato forma mohla by býti i dobe položena do ady pa-

ragymnophyllae. Migula však uvádí i formu s podobnými od-

cíiylkami v okornatní list ze Šlesvicka-Holštýnska a protc

i eské rostliny sem byly položeny, ale popis jest od Migulov.a

ponkud odchylný.

V údolí íky Blé u Bezdze (1865, Hipp.)

Zvlášt pknou formu, jejíž originál nachází se v herliái

musea král. eského, pojmenovanou M. Opizem jako samo-

statný druh Cli. hrachyclados, sbíral na Cibulce v Košíích

u Prahy (1855) Schobl. Jsou to rostliny neinkrustované, krás-

n zelené, 10—15 cm vys., s listy asi 6 mm dlouhými, s lánky

lodyžními jen 1 cm dl. Leonhardi tuto formu oznail jako /.

mnuda (bracliyteles brachyphylla).



Monografická studie o eskýcli parožnatkách. 125

C. Elongatae.

Fesleuy velmi oddálené, s dlouhyr listy a lístky.

24. /. elongata (A. Braun, Char. Afr. p. 839.).

Tato forma náleží k nejdelším formám s pomrn krát-

kými listy do píbuzenstva / longibracteata. Lodyhy dosahují

pes 60 cm délky, i lánky lodyžní pomrn dlouhé (1

—

4—6—7—9 cm). Postranní vtve vystupují nepatrn z pesle-

n. Okornatní normálních s malými ostny v rýhách na širo-

kých hlavních žebrech, Palistový vnec malý, málo zetelný.

A' peslenu 6—8 list, složených ze 3—4 okornatných lánk
plodonosných a z kratšího než tyto neokornatného lánku 3-

,
bunného. Listy hoeních a doleních peslen jen až 1 cm dl.,

!
castji o málo kratší, v prostedních zídka jsou pes 1 cm dl.

I
Lístky 2—3krát pesahují cystokarp. Cystokarpy podlouhle

! vejité, 0,62—0,64 mm dl., 0,37—0,45 mm sir., s nízkou korun-

kou. Jádro hndoervené.
V loužích v lomech na Kamajce u áslav (1909, Lad.

^
Novák), v loužích v oboe u Blé u Bezdze (1864, Hipp.),

• v potoce v údolí Karlíkem u Dobichovic (1913, Kav., Dan,).

: Rostliny eské liší se od formy Migulou popsané, proto po-

I

pis jejich podán dle tchto. S okornatním podobným /. rudis

v pramenu u Vrblé u Blé u Bezd. (1864, Hipp.) .

II. ada forem: subhispidae Mig. v Rabenh. Krypt.

Fl. (1897) p. 566. (Chara subhispida Al. Braun v Krypt. Fl.

v. Schles. [1876] p. 407.)

Ostny bradavité, již pouhým okem viditelné, stejn

dlouhé, jak jest tlustá lodyha, bu trochu kratší bu delší,

delší však než rovnž siln vyvinuté buky palistového vnce.

Vedlejší žebra okornatní obyejn siln penívají, jádro

hndé.

A. Condensatae.

Pesleny sblížené, husté, zmtené.

25. /, uliginosa n. f.

Silná, nízká a stlaená forma, hojn inkrustovaná, šedo-

i
zelená, dole pak erven hndá, zevn podobná /. pratensis,

ale silnjší než tato. Lodyhy jen 3—4 cm, vys. asi 1 mm, tlusté,

j

málo rozvtvené, s pesleny znan staženými. lánky lodyžní
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jen 2—10 ni ni dl. 1 pi silné inkrustaci pomry okornatní ze-

telné, ostny dlouhé skoro jako tlouštka lodyhj^, na dolenícb

láncích jako podlouhlé bradavky hojn vyvinuté. Palistový

vnec rovnž siln vyvinut} . Listy 5 uini dl. i málo delší, po-ii

mrn dosti silné, nejastji složené ze 3 okornatných plodo-ll

nosných lánk a z konce neokornatného Sbunného krat-i

šího než okornatná ást listu. Listy doleních peslen skoro

dosahují list nad nimi se nacházejícího peslenu. Lístky více-

krát delší než cystokarpy. Jádro šedoerné.

V bažinách u Mokrého blíže Opona (Rohlena).

B. Laxiores.

Pesleny oddálené bu pímo odstávají bu obloukovit

Yizad prohnuté, bu konvergující.

26. /. rudis Mig. v Rabenh.Krypt. Fl. (1897) p. 602.

(Syn.: Cli. foetida, c. rudis, f. suhhispida, paniculatat,

Leonh. in Lit.)

Velmi drsná, dosti siln inkrustovaná, prostední veli-

kosti, kovitá forma s pomrn dlouhými tuhými listy. Lo-

dyha, dosahuje až 20 cm výšky, asto jen 10—15 mn, až 1 mm\
tlouštky, obyejn jen 0,8 mm; délka lodyžních lánk 1—2^/2

cm, délka list 1^/2—2 cm. Rozvtvení hojné zvlášt ve starších

a stedních ástech lodyhy. Okornatní jest dosti výstední,
ij

podobn jako u Ch, rudis, vedlejší žebra peklenují hlavní

velmi znan, takže jen úzkou skulinou zstávají viditelná.

Pi usušení vedlejší žebra zakrývají skoro úpln hlavní. Ostny 1

jsou dlouhé, ale mén etné a v r>^hách tak skryté, že s ná-.

mahou pod mikroskopem jsou patrné. Jen nahodile trí osten

voln ven. Mimo to picházejí také krátké, elipsovité ostny,
i

jež na jednotlivých lodyhách skoro výlun jsou vyvinuty.

Palistový vnec jest siln vyvinut, jeho palisty jsou však

kratší než delší ostny. Listy jsou velmi nestejn vyvinuty, vy-

znaujíce se svou tuhostí a odstávají pravideln od lodyh.

Mají 3—4 okornatné, plodonosné lánky a asto Sbunný,

'

neokornatn^^ konený lánek, jenž jest kratší než okornatná

ást listu. Mimo to bývají také v celém peslenu listy jen se

2 okornatnými lánky. Lístky jsou v zadní ásti rudimen-

terní, v pedu a na stranách dvakrát delší než cystokarp, po-

stranní delší však než pední. Zralé jádro jest svtle hndé.
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1 0,5 mm dl., 0,32 mm šir. Rostliny bývají zhusta siln inkrusto-

I

váné.
' Za vltavskou hrází ped Chuchlí u Prahy (Leonh,),

II Prnhy bez bližšího udání (v musej. herb., 1855, Schobl).

Sem dlužno i zaaditi drobnjší formu od Hradce Králové

Ij

(Hansgirg), v potoce u Kostomlat mezi Nymburkem a Lysou
n. L. (1881, Velen.) . Zvláštní formy rudis sbíral Hippelli

v okolí Blé u Bezdze (1864—5) na p, f. až 50 om dl. s lodyž-

ními lánky až 10 cm dl., s listyaž 3 cm, bez znatelných pouhým
:

okem ostn: v pramenu blíže rybníka u Vrblé, f. smstna-
^ njší v oboe a v odvodovacích luních píkopech u Páterova

u Podolí.

27. /'. micracantha n. f.

Tato forma jest pechodní meziadou subinermes k sub-

híšpidae, ke které spíše náleží. Lodyhy asi 12 cm vys., lodyžní

• lánky 1—2 cm dl., v nejhoejších peslenech listy práv dosa-

hují k nejbližšímu peslenu. Rostliny celkem prostedn in-

krustované. Okornatní zetelné a vedlejší žebra znan vy-

1

niklá. Palistový vnec dobe vyvinutý. Ostny více v hoeních
i peslenech vyvinuté, sotva delší než tlouštka lodyhy, v dole-

ních peslenech ídké a pomrn kratší. V peslenu nejastji 8

list, až 1 cm dl., složených za 3—4 okornatných a plodo-

: nosných lánk a z kratšího než tyto neokornatného kone-
í ného lánku 3bunného. Lístky na spodní stran zakrnlé.

\' pedu málo delší, postranní dvakrát delší než cystokarp.

V rybníce u Nouzová mezi Kopidlnem a Dymokury
("1870, Pospíchal!), podobná forma v pechodech zdánliv

I

k ad subinermes se klonících i k ad subhispidae: v loužích

í
na kraji lesa opodál silnice ped Vininou Lhotou u RožcTa-

:
lovic (1909, YiLH.). Sem dlužno zaaditi také zvláštní nízkou

!

formu 3—4 cm vys. z odvodovacích stružek z luk u Páterova

blíže Blé u Bezd. (1864, Hipp.), silnjší f. v píkop u vsi

Butovce u Jiína (1913, Baud.).

38. f. macropyrena n. f.

Zvláštní forma, mírn inkrustovaná, svým zjevem pi-

,

pomínající formu Ch. hispida. Lodyhy asi 20 cm vys., 0,8 mm
tlusté, málo rozvtvené, se stedními lánky lodyžními až 4 cm
dl, Okornatní pravidelné, výrazné ostny jednotlivé zetelné,
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ua nejmladších láncích skoro stejn dlouhé jako tlouška lo-

dyhy, v doleních ástech kratší, bradavkovité. Palistový v-
rjec siln vyvinutý. Listy prmrn 1 cm dl., složené ze 3—

4

lánk okornatných a plodonosných a z koneného lánkn
obunného, kratšího než okornatná ást listu. Lístky dva-

krát až 3krát delší než cystokarp, postranní delší, pední,

o málo kratší. Jádro svtle hndé, podlouhlé, 0,58 mm dl.j!

0,39 mm šir. se 14-ti zetelnými lištnami.

V rybníce ve Velké Vsi u Neratovic
(
Jirsák) .

29. f. rarispina n. f.
I

Silná forma stední velikosti, s lodyžními lánky 4 i více'!

em dl., inkrustovaná a lámavá, podobn jako Ch. fragilis.

<.)kornatní zetelné, asto siln skroucené, na nmž zvlášt

vystupují vedlejší žebra nad hlavní, z nichž jako z rýh vy-

rstají ostny rozmanité délky, delší však než prmr lodyhy,

nkde i kratší a zejména na doleních ástech pak dosti roz-

troušené. Palistový vnec siln vyvinut, buky jeho však

asto kratší než ostny. Listy až IV2 cm dl., se 3—4 okornat-

nými a plodonosnými lánky a se 2—3bunným, neokorna-

tným koneným lánkem, nepatrn kratším než ostatní ást

listu. Lístky na spodní stran listu zakrnlé, pední a po-

stranní mnohokrát (7—8 mm) delší než cystokarp.

V rybníku v háji u Brnk blíže Prahy (1879, Dd.) .

30. f. brevispina n. f.

Forma prostední velikosti, 15—20 cm, vys., s lodyžními
j

lánky 2—3 cm, dl., s listy IV2 cm dl., málo jen rozvtvená.

Okornatní zvlášt zetelné, vedlejší žebra vyniklá nad hlav-

ními. Ostny rzného druhu, ponejvíce krátké a tlusté na do-

leních láncích lodyžních, nkteré však i tu delší než prmr
lodyhy. Palistový vnec dobe vyvinutý, buky jeho kratší

než ostny. V peslenech obyejn 10 list, mírn odstálých od"'

lodyhy, složených ze 3—4 okornatn}' ch a plodonosných lán-

1

k a z koneného lánku kratšího, neokornatného, 2—3bun-
ného. Lístky na spodní stran listu malé, nepatrné, jen lupou

viditelné, pední a postranní mnohokrát delší (až 8 mm, dl.)

než cystokarp, následkem toho zdají se pesleny dosti husté.

V tních u Všetat-Pívor (1881, Velen.). Táž forma

s ostny i voln vybíhajícími, zvlášt na mladších lodyžních



MonogTafická studie o eských parožnatkách. 129

láneícli, bukami obalu na zpsob ostn, dole ervenavá,

: s velkým palistovým vncem v rybníce Ostruženském u Ji-

ína (1911, Baudyš).
i

i;

31. f. microUles Mig. v Eabenh. Krypt. Fl. (1897) p. 599.

K této form možno poítati eské rostliny, a nepatrn
od diagnosy MiCxUlovy se liší. Jest to forma pravému habitu

Ch. foetida odpovídající, 20 cm vys. (eské rostliny
j s o u i v y š š í) , 0,8 mm tlustá, s dlouhými, volnými pesleny
list a asi dvakrát (i vícekrát) než tyto delšími lánky
lodyžními. Rozvtvování normální, asto etné lodyhy tvoí
uzaATený trs. Okornatní jest dobe znatelné, vedlejší žebra

pi seschnutí zdají se velmi silná. Ostny jsou nkde nestejné

fl vyskytují se nepravideln; vedle velmi dlouhých tlouštku

lodyhy vícekrát v délce pevyšujících, vyskytují se také

kratší, všechny však piléhají k lodyze, takže jen na mladších

láncích jsou lupou zetelné. Buky palistového vnce jsou

siln vyvinuté, ale kratší než nejdelší ostny lodyžní. Listy

jsou IV2 cw dl., na starších láncích ješt delší, pravideln

se 4 (i 3) asto plodonosnými lánky a s krátkým, neokorna-

tným, Sbunným koneným lánkem, jehož poslední buka
jest asto dosti krátká a široká (u eských rostlin ne-

bývá!). Lístky jsou na spodní stran listu zakrnlé, v pedu
a na stranách mnohokrát delší než cystokarp. Antheridie
0,26—0,29 mm v prmru. Cystokarpy podlouhle
vejci té 0,65 mm d 1. TiTdlk jádra svtle hndá 0,48 mm dl.,

0,32 mm šir.

V loužích v lomech u Vrabcovského rybníka u Tebešie
mezi Horou Kutnou a áslaví (1909, Lad. Novák).

III. ada forem: paragymnophyllae Mig. v Rabenh.

Krypt. Fl. (1897) p. 603.

Listy pravideln s mén než 2 okornatnými lánky li-

stu, ásten s neokornatnými, ale sterilními listy v jinak

plodonosných peslenech nebo jinak jen s prvním lánkem
okornatným. Jádro hndé.

•52. /. gymnoteles n. f.

Nízká, jemn inkrustovaná forma dosahující jen 4—8 cm
výšky, s lodyhami prmrn 0,5 mm tlustými, málo rozvt-

9
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vená. Okornatní dobe viditelné pod lupou, bradavité o.stu;

malé v rýhách. Palistový vnec zetelný. Listy na nkterýc]

peslenech úpln neokornatné, bez lístkových uzlin, tvo'

ady z 5—6ti bunk. V jiných peslenech listy s jednín

okornatným lánkem a ostatními neokornatnými nebo 2—
I-j

okornatnými a plodonosnými lánky s mnohokráte delším'

lístky než cystokarpy a zakonené dlouhým, neokoinatnýin

Sbunným lánkem. Hoení lánky lodyžní nepatrn dlouhé

takže listy doleního peslenu dosahují list peslen výš(

postavených. Dolení lánky lodyžní 10—15 mm dl.

V drenážní stoce na poli pod lesem u Jabkenic smren
k Picm (1911, Vilh.) a u epova (J898, Vilh.) u Ml. Bo

leslav. Y hustjších a nižších trsech v píkop odvodova
cím za dvorem Oktavianem k rybníku Tešickému, pak i

Kosic v rybníce Proudnickém blíže Chlumce n. Cidl. (1901

YiLH.), u Neteb blíže Neratovic (Jirsák), s bradavkovitým;

ostny dobe viditelnými na okornatní a ponkud vyšší rost-

liny (až 15 cm) v píkop u cukrovaru v Oužicích blíže Kra-

lup n. Vit. (1901, YiLH.), f. s okornatním nezetelným,

takže by mohla i ke Ch. contraria náležeti, v tkách na ra-

šelinách severoeských »Fa.ule Wiesen« u Podhráze blíže

Dokes (1880, Siten.), v odvodovacích píkopech na rašelin-

ných lukách u Páterova a Rekova mezi Bakovem a Blor.

uBezd. (1897, YiLH.). .

33. f. conglohata n. f.

Forma prostední velikosti, jen asi 15—20 cm vys., sla-

b inkrustovaná, málo rozvtvená. Lodyhy 0,35—0,55 mm
tlusté, lodyžní lánky 0,5—3 cm dl. Okornatní mén zetelné,

bradavkovité ostny v rýhách; palistový vnec zetelný. Ho-

ení pesleny smstnanjší tvoí volnjší hlávky. Listy

1—2 cm dl., na nkterých rostlinách úpln bez okornatní, na

jiných 1—2 první lánky okornatné, zídka 3 asto plodo-^

nosné. Neokornatný lánek listu vždy delší než okornatné i

lánky. Lístky mnohokrát delší než cystokarp. Y nejhoejší-

ásti rostlina zelená, ostatn ervenohndá.

Y luním píkop u Putim blíže Písku (1873, Dd.)-
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34. f. suhgymnophyla Mig. v Rabenh. Krypt. PÍ. (1897)

p. 603.

Tato forma vyznauje se všemi možnými nepravidel-

nostmi v okornatní list. Rostliny jsou štíhlejší a protáhlejší,

se skrovným rozvtvením, ale obyejn husté trsy tvoící.

Lodyžní okornatní pravideln normální, dosti zetelné, bra-

davkovité ostny velmi malé, jen nahodile vyskytuje se vtší

osten. Listy jsou mnohdy zcela neokornatné a složeny jsou

z 5—Gtibunného vlákna, na kterém není vytvoena ani

jedna uzlina lístková. Mimo to vyskytují se listy s 1—3 okor-

natnými a asto také plodonosnými lánky a s dlouhým, 2- až

jábunným, neokornatným koneným lánkem. Listy je d-

moho peslenu nebývají stejn vytvoen}^ (na

I
r o z d í 1 od p o' p i s u Migulova !) , i nad sebou stojících

I

peslen bývají zcela rzné. I lístky jsou nestejn vyvinuty,

j

obyejn pední a postranní skoro stejn dlouhé, mnohokrát

I

delší než cystokarp. Jádro kaštanov hndé, 0,48 mm dl.,

[0,32 mm sir.

V rybníce u Lhoty Hlásné u Jiína (1911, Baudyš), v

i luních píkopech u Rekova mezi Bakovem a Blou u Bezd.

i
(1899, ViLH.)

,
podobná f . tvoící husté trsy skoro s hlavikovi-

t zakonenými lodyhami ve strouze nad rybníkem Mrštíneni

ji mezi Picemi a Kosoicemi u Ml. Boleslave (1911, Vtlh.), v

I

hustých keíkovitých trsech asi 12 cm vys. zvi. f . s kone-

I

ným lánkem listu trochu silnjším v píkopech u dráhy

blíže Lysé n. Lab. (1876, Dd.) , v píkopech luních u Velenky

blíže elákovic (1902, Domin), s ostny zcela nezetelnými
* (takže by mohla také považována býti za Ch. contraria) v

Kižovnickém rybníce mezi akovicemi a áblicemi u Prahy

: (1873, Dd.), druhdy v tních na císaské louce u Smíchova
' (1845, Opiz), v nádržce u cihelny za Cibulkou za Košíemi

u Prahy (1879, Velen.)
,
podobná f . neplodná v nádržce loso-

sárny v Kostelci n. Orl. (1886, P. Háusler) , v luních tních

11 Putim blíže Písku (1873, Dd.).

35. f. laxior n. f.

Forma prostední velikosti, 20—30 cm vys., s lodyhou

prmrn až 1 mm tlustou, s lánky lodyžními 2—3 cm dl.,

g listy 1—2 cm dl. Okornatní normální, bradavkovité ostny
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ídké a málo patrné. Palistový vnec zetelný. Listy nej]

stji složené z 1—3 plodono&ných lánk, steril. také nkteí
okornatné nebo nkdy i všechny neokornatné. Konen
lánek neokornatný, delŠí než pedešlé, nejastji Sbunn
a trochu tlustší. Lístky mnohokrát delší než cystokarp, dost

silné. Tato forma krom pomr okornatní list píbuzná '.

f. Iongihracteata, jinak i jeví zcela pechodní charakter k

Ch. gymnophylla.

V údolí íky Blé u Bezdze (1864, Hipp.).

IV. ada forem: tnelanopyrena Mig. v Rabenh. Krypl

Fl. (1897) p. 608.

Jádro tmav erveno-hnd prsvitné nebo úpln erné

36. /'. microsperma n. f.

Zvláštní forma svým celkovým habitem, znan se li

šicí od druhých forem Ch. foetida. Lodyhy 30—50 cm vys.

dosti hojn rozvtvené, až 0,8 mm tlusté, s rzn dlouh)^m

lánky lodyžními, z nichž hoení krátké, 3—10 mm dl., pro

stední a dolení 2—7 cm dl. Vedlejší žebra siln vyniklá nac

hlavní, jež mají hojné a delší ostny na hoeních láncích, ak

tyto nedosahují prmru lodyhy, na stedních a dolenícl

láncích lupou viditelné a zetelné jako podlouhlé bradavky

Palistový vnec dosti veliký a pouhým okem patrný. V pe-

slenu 8—10 list, asto až 2 cm dl. (v nejhoejších peslenech

pomrn kratších), rozmanit vytvoených. Okornatných

lánk bývá 4 nebo 5 v jednotlivých peslenech a také plodo-

nosných, konený lánek 2—3bunný, neokornatný, namno-

ze kratší než okornatná ást listu, na. jiných peslenech 2—

3

okornatné a plodonosné lánky a mnohem delší než tyto ne-

okornatný lánek. Lístky rozlin dlouhé, ale vždy vícekrát

delší než cystokarp. Nejastji bývají lístky delší než

lánek listový a postranní o málo delší než prostední. Na.

spodu listu jsou lístky malé, nepatrn vyvinuté nebo jevící

i

se jako nezetelné bradavky. Cystokarpy podlouhle vejité,i

0,56 mm dl., 0,39 mw šir., s korunkou nízkou, 0,16 mw šir.,r

0,07 mm vys. a jádrem úpln erným, v intensivním svtle'

prostupujícím tmavošed erným. Eostliny prostedn inkru-

stované.
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Ve vodním píkop na slaných loukách zvaných Srpina

a Beova mezi Mostem a Louny (1902, Viilh.).

** Ostny na okornatní ve svazekách po 2—3, zídka
jeden.

t Žebra vedlejší pesahují a zakrývají hlavní.

19. Ch. rudis A. Braun ve Wahlstedt Bidrag (1862) p. 28.

Leonhardi, Oster, Arml. (1864) p. 66; A. Braun, Char.

v. Schles. (1876) p. 408; Braun-Nordstedt, Fragmente (1882)

p. 173; Sydow, Europ. Char. (1882) p. 83; Migula, Char. v

pabenh: Kryptfl. (1897) p. 619; Synopsis Char. europ. (1898)

ip. 133.

Tento druh jest uprosted mezi Ch. foetida a hispida:

js kterýmžto posledním jest blízce píbuzný a býval jako

fSubspecies tohoto uvádn (Au. Braun). V okornatní lodyhy

jsou hlavní žebra hloubji položena než vedlejší a jsou t-
jmito skoro zcela zakryta. Ostny jednotlivé i ve svazcích,

kratší a mnohem tlustší než u Ch. hispida. Palistový vnec
isilnj^ 2adý. V peslenu po 8 listech, štíhlejších a delších než

[u Ch. hispida. Lístky jako u Ch. hispida; jen cystokarpy asto
[o nco menší, 1—1,1 mm dl. Jádro tmav ernohndé, 0,6 až

0,7 ntm dl., se 12 úzkými lištnami.

Leonhardi uvádí (1864) Ch. rudis z ech a pi tom

{praví toto: »V eském museu nachází se z Opizova herbáe
ípocházející a v »eských characeích« bez bližšího oznaení ja-

ko Ch. hispida uvedený úlomek, který zemelým professorem

ScHMiDTEM, jak udává z Heufler, pravdpodobn v hra-

niním pohoí u Saska (Rudohoí) sbírán byl, ukazuje pi
bedlivjším prohlédnutí sem náležeti. Jest žádoucno, by tato

rostlina znova nalezena a tak dosud jediné stanovisko eské
:S jistotou mohlo býti stanoveno.«

tt Žebra oboje stejnomrn v>^inuta.

«) Konený" neokornatlý lánek kratší než poslední

(Okornatný lánek listový.
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20. Ch. hispída Linné, Flor. Suec. (1745) p. 428.

Leonhaedi, bohm. Ciiar. (1863) p. 16; Oster. Arml
(1864) p. 67; A. Braun, Kryptfl. v. ScMes. (1876) p. 407^1

Braun-Nordstedt, Fragmente (1882) p. 171; Sydow, Europii

Char. (1882) p. 80; Migula, Char. v Rabenh. Kryptfl. (1897;

p. 624; Synopsis Char. europ. (1898) p. 137; Art. Mllee
Beitr. z. Ken. v. Ch. hispida (1907) p. 1—36.

Naše nejvtší a nejistatnjší parožnatka, ode všech ostat

nich druh na první pohled se lišící tlustou lodyhou. Rosti

ve volných trsech na dn tní polabských a jest vždy hojni},

inkrustována vápnem. Lodyhy celkem bývají málo rozvtvei

né, 20—50 cm vys., zelenavé, blav nebo žlutav šedé. Okor

natní lodyžní mohutné a asto zkroucené, na nmž zbrázdn

jest pouhým okem viditelné. Hlavních a vedlejších žebe]i|

jest dvakrát tolik, co list v peslenu. Vedlejší žebra jsmf

ponkud výše a ostny na hlavních žebrech zdají se jako vy

stupující z rýh, což nejlépe mže se pozorovati na mladýctj

láncích, jež nejsou inkrustované. Pi bujném vzrstu velicf

asto okornatní lodyžní uprosted lánku se zkroutí a vzedme

a od buky lánkové se oddálí stranou. Ostny nejastji p(

3 z uzlin na hlavních žebrech, zídka více nebo mén, zkén

špiaté, jehlicovité. V peslenu 9—11 list, obyejn 10, tuti

hých, ponkud na koncích vzhru zahnutých k lodyze, se 7—

í

lánky, z nichž 4—7, obyejn 5—6 okornatných. Konený
lánek neokornatný, 2—3bunný, jest zkrácený a nebýv'

delší než poslední okornatný. Ve všech listových uzlinácl

jsou lístky 2—3 mm dl., 0,3—0,5 mm šir., u sterilních uzlii

listových dokola, na vnjší stran listu vždy slabji vyvinuté'

v plodonosných uzlinách obyejn jen na vnitní strani!

kdežto na vnjší stran listu bývají zkrácené nebo docek

potlaené jako bradavky nebo neviditelné. Palistový vner

dvouadý, siln vyvinutý a pouhým již okem zetelný. Jedno i

doma rostlina má na prvních 3—5 uzlinách listových nži

vnitní stran listu jedno antheridium pod jediným cystof

karpem, Antheridie prostedn veliké, pkn ervené, 0,4 as,

0,5 mm, v prmru. Cystokarpy velké, podlouhle vejci té, 1,1 aíi

1,2 mm dl., 0,6—0,75 mm ši., se 13—15 závity obalných bu

nk. Korunka cystokarpu pomrn velká, na konci ponkn
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rozšíená. Jádro tmav hndé nebo erné, s 13—14 tupými

lištnami, 0,7—0,8 mm dl., s vápenným pláštm.

CJi. hispida jest vytrvalá rostlina. Pezimuje v lilub-

šícli tních, zvlášt dolení ásti bývají bahnem a jinými

;í zbytky rostlinnými pokryty, pokraující v píští vegetaní

\ period ve svém dalším vzrstu. V mlkých tních po prvních

: mrazech na podzim odumírají ásten jen hoejší lánky
lodyžní, kdežto dolení bohat naplnné zásobními látkami z-

I stávají a na jae akcessorickými výhonky znova obnovují

I

rostlinu. Podobn také v parných dnech a suchých letech vy-

1 sychají nejen ásten, ale i úpln mlké tky polabské a

I tu tyto parožnatky úpln uschnou a tvoí bílé kíky snadno

ílámavé, jež pokrývají vyschlé dno tní. Po vydatnjších
'' deštích znova parožnatky ponoeny jsouce ve vod k novému

;
Životu obživnou a vyhánjí nové vtve zelené z lodyžních

j:
uzlin, takže pi sbírání podzimním asto nalezneme zeteln

' odlišené ásti druhé vegetaní periody v témže roce. V pd
skryté ásti rostliny jsou pomrn tenké lánkové buky.

3 mezi nimiž nacházejí se i uzliny, jejichž bílé buky zvlášt

í na podzim a v zim jsou zduené a hojn vyplnny škrobo-

vými zrny. Z tchto zvtšených uzlin asto vyrstají koín-

\ km podobné útvary. Z nadzemních pak uzlin, naplnných
I rovnž zásobními látkami, jakož i z podzemních bambulek

:
na koínkových vláknech vyrstají z jara nové výhonky, ji-

miž se obnovuje rostlina v nové vegetaní period.

Okornatní, jež jest dležitým systematickým znakem

\
pro tento druh, složeno jest z hlavních a vedlejších žeber,

f z nichž hlavní žebra jsou ponkud níže a lze tento 'znak po-

;
zorovati jen na mladých láncích lodyžních, kdežto na star-

1 šíoh jisou oboje žebra skoro stejn vyvinuta. Hlavní žebra

i

v mladých stadiích jsou kratší a užší než vedlejší, v starších

« láncích jsou oboje stejnomrn vyvinuta. Braun i Migula

!,

(1. c. p. 625) tohoto znaku používá pro rozlišení druhu jako

j

stálého znaku. A. Mller (1. c. p. 11) to však popírá a tvrdí,

\
že nespolehlivým znakem jsou pomry na okornatní a že na

j
témže lodyžním lánku hlavní a vedlejší žebra prmrn

í jsou stejná a že nkde bývají hlavní žebra silnji vyvinuta.

I

Charakteristickou zvláštností Ch. hispida jest prý jen sil-

njší vzrst okornatní proti lánkové buce, jež se proto
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zkrucuje a od ní oddaluje. Dle mého náhledu jest pomry
okornatní velice tžko stanoviti a jest nutno bedliv prohled-

(

nouti lodyhy aspo lupou, ne-li pod mikroskopem pi slabšími

zvtšení, úpln vyvinuté rostliny, a tu snadno pak nalezneme

pomry na okornatní udané Migulou. To shledal jsem na.

rostlinách eských a proto také jsem se pidržel tohoto znaku.

A, Braun roztídil formy Ch. hispida dle tvaru a ve-

likosti ostn vzhledem k tlouštce lodyhy, jehož píkladu ná-

sledoval i MiGULA, a neuznává tento znak za píhodný, ale

jen z nouze, ponvadž nezná jiného lepšího znaku, piklonil

se k rozdlení forem dle Braunovy methody. Leonhardi
také pidržel se rozdlení forem dle Brauna, a podotýká, že

vidl asto jen slabší formy u tohoto druhu. Jest jisto, že

nejen na témže stanovisku rostou formy s delšími i kratšími

ostny než prmr lodyhy, ale také na témže individuu nalez-

neme v hoejších láncích lodyhy delší a hustjší ostny, oba-

lující tém úpln lodyhu, kdežto v doleních jsou jen roztrou-

šené, asto na zpsob bradavek vyvinuté ostny nebo dokonce

vbec žádné, takže okornatní jest úpln bez ostn. Z toho

dá se souditi, že tutéž rostlinu, kdyby byla rozlomena v polo-

vici, zaadili bychom dle klíe Braunova a sice hoení ást

mezi /. macracantha (s delšími ostny) a dolení mezi /. micra-

cantha (s kratšími ostny než prmr lodyhy), což není mož-

né. Ostatní formy jsou jen vzrstové a pocházejí obyejn •

jen z uritého stanoviska. Tak podobn nalezneme na téže

rostlin dv rzné t. zv. formy vzrstové, rostla-li ve dvou

vegetaních periodách, a byly-li podmínky vnjší v rzném i

roním období zmnné. Proto nelze uznávati roztídní fo-

rem dle délky ostn u tohoto druhu.

V Cechách rostoucí Ch. hispida neposkytuje zvláš od-

chylné formy, protože celkem stanoviska její zde jsou velice

podobná. Jsou to tky a píkopy luní, nehluboké, ve sted-

ním Polabí. I v rašelinné vod kyselek polabských se jí daí

:

dobe. Obyejn roste ve spolenosti Ch. aspera, fragilis, foe-

tida a j. Jen zvláštní variety, dosti samostatné, vyskytují se ;

v echách, jež jsou zvláš uvedeny. Jinak zempisné rozší- >

ení tohoto druhu sahá po celé Evrop, Asii a Africe.

V píkop dráhy u Neteb blíže Oužic u Kralup n. Vit.

ÍJirsák), v tni mezi kižovatkou dráhy v nádraží v Nerato-
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[ vicíeh (1901, ViLH.), v tních za borem u Neratovie (1912,

\
Petrbok), v tních kolem dráhy sev.-záp. od Všetat smrem
k Dízm (1882, elak.), v píkopech podle sev.- záp. dráhy

11 Všetat (1896, Podp.), v tni u kižovatky sev. a sev.-záp,

dráliy ii Všetat-Pívor (1901, A^ilh.), v píkop pod náspem

f

železniním sev. dráhy v lukách mezi Všetaty a Byšicemi

I

v obrovském množství (1881, Velen.; Dd.; 1901, Vilh.),

': n Lysé n. L. (1886, Velen.)
, na louce na Hrabanov za Lysou

n. L. v rašelinné vod ve vykopané jám (1899, Vilh.), v

f

tních na bažinných lukách mezi Benátskou Vruticí a Milo-
' vicemi (1888, Faustus), v moálech v jílu kídovém ve vel-

i kém množství u cesty ze Sadské k Nymburku (1883, Velen.),

f u Nymburka (1880, Polák), v kalužích podle silnice ze vsi

1 Pátku u Blata blíže Podbrad (1867, elak.; 1880, Velen.),

kde druhdy rostla ve velkém množství a sbírána tu i v pí-

kop na louce r. 1830 Opizem a r. 1862 A. Reussem fil. V po-

í zdejších letech na posledním stanovisku odvodnním celé

krajiny snad vymizela, nebo v r. 1901 jsem ji tu marn hle-

dal. Ze starších naleziš: v roudnické oboe nedaleko náspu

železniního (1860, A. Reuss fil.) a v bažantnici Jezero u

Eoudnice*) (1860 a 1861, Reuss fil.), u Kummer? (dle Opize)

a u Kel u Neratovie (Hánke), v rybníce Rozkoš u Bohdane
í blíže Pardubic (Opiz).

I K /. macrantha A. Br. mohly by aditi se rostliny z

; Roudnice, Neteb, Neratovie, Všetat, Byšic, Lysé n. L., Sad-

ské a Podbrad; k f. micracantha A. Br. pak od Nymburka,

[
Lysé, Milovic, Všetat a Byšic.

1. var. equisetina (Ch. equisetina Ktzing, Tab. phyc. VIL
t. 68. f. L, jako druh).

Syn.: Ch. hispida i3. micracantha robustior (^crassicau-

:
lis) A. Braun; Ch. hisp. f. equisetina Migula, Char. v Ra-

S benh. Krypt. Fl. p. 637.

*) Ch. hispida f. micracantha byla z tohoto stanoviska urena
Opizem jako Ch. foetida subhispida, .iak poznamenal sv. p. Leox-

HARDi v herbái musea král. es. a vytkl toto chybné urení Opi-

zovo. Listy mají však ponkud delší konený lánek neokornatný,

2—Sbunný, než normální Ch. hispida, proto také asi Opiz tyto

rostliny považoval za Ch. foetida.
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Vy obr.: Ktzing, Tab. ph^^col., Bd. VII. C8, 1.;
,

MiGULA, Char. v Eabenh. Krypt. Fl. (1897) p, 638, Fig. 132. í

Velice statná parožnatka podobná zjevem siln vyvinuté

Ch. hispida^ zelenav ernavá, nepatrn inkrustovaná, asi

30 cm vys., málo rozvtvená, s vtevními lodyhami kratšími

než hlavní lodyha. Lodyha 2—21/2 ^w tlustá, lánky lodyžní

3—4—5 cm dl. V peslenech 10 list, 2^/2—3^/2 on dl. Listy

v nejhoejších peslenech stejn dlouhé jako lánek lodyžní,

ve stedních a doleních sahají asi do polovice lánku lodyž-

ního. Okornatní na lodyze dosti pravideln vyvinuté, dvou-

adé, hlavní žebra zeteln níže, vedlejší výše pak položeny.

Hlavní žebra dvakráte širší než jsou vedlejší žebra. Pali-

stový vnec velký, palisty jehlicovité, podobné ostnm lodyž-

ním, asi 2 mm dl. Ostny na nejhoejších láncích hustjší

zakrývají úpln lodyhu, ve stedních a doleních roztroušené,

2—3 ve svazeku, tmavohndé, jehlicovité, asi jako prmr 1!

lodyhy dlouhé nebo málo jen delší. List je složen ze 3

—

^
j

lánk s lístkovými uzlinami, z nichž první 1—3 plodonosné

a konený lánek ze 2—3 bunk. Obyejn 3—4 první lánky

okornatné a následující lánek pak neokornatný ješt

s lístkovou uzlinou. List zmený na 35 mm,, z ehož pipadá
na první 3 okornatné lánky 21 mw (4—7—10 mm), na ne-

okornatnou ást listu 14 mm (7—6—1 mm). Prmrn asi

^/o listu okornatné (3—4 lánky) a ^/g neokornatná (3—4 i

L). Poslední buka listu úzká, tenká a špiatá jako mucro

vyvinuta. Lístky kolem dokola uzliny vyvinuté, na vnitní
,

stran dvakrát delší než cystokarp, nkde ješt delší, na ij

vnjší stran kratší. Jednodomé rostliny. Antheridie velké,

0,4—0,5 mm v prmru. Cystokarpy podlouhle kulaté, velké,

0,9—1,1 mm dl., 0,6—0,8 mm šir., na eských rostlinách sbí-

rány dosud úpln neuzrálé.

Parožnatka tato sbírána byla vedle normální Ch. hispida \

p. JiRsÁKEM v píkop dráhy 11 Neteb blíže Neratovic. N-
kolikrát jsem v posledních letech tu pátral marn, nebo

v posledním desítiletí jsou všechny píkopy v této krajin

úpln vyschlé následkem provedeného melioraního odvod-

nní.

Od vtšiny systematik nebyla Ch. equisetina uznána

samostatným druhem a uvádí se jen jako forma Ch. hispida^



-^^

Obr. 39. Chara hispida L. v. equisetina. Neteby.
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Tak A. Braux, Leoxhardi. Migula zaazují ji k ade forem

micracmithae (ostny kratší než tlonštka lodyhy) jako zvláštní

formu. Leoxhardi (1. e. p. 69) oceuje ji jako velmi tlusto-

lodyžnou, obrovskou varietu (nebo subspecies?), jež k oby-

ejné Ch. hispida micracantlia se má práv tak, jako k Ch.

foetida její (tehdejší, nyní však samostatný a uznaný vše-

obecn druh) var. crassicauUs. Dle udání Migulova vysky-

tuje se v Nmecku v loužích u Schlenssingen a v ryl)níce

u Sonderhausen a ve ŠjDanlsku (Laquuna del harquesada).

Popis KúTzixGv (Eegensb. bot. Zeitung) nebyl úpln
správný, nebo, jak udává Migula, považoval ji nesprávn
za dvoudomou, s plody neznámými.

Jinak var. equisetina shoduje se v podstatných znacích

s Ch. hispida, pece však od slabších forem zeteln se odli-

šuje celkovým habitem, vytvoením lodyžního okornatní,

složením list, na nichž i pozoruhodné jsou neokornatné

lánky mající uzlinu lístkovou, i délkou neokornatného kon-

ce lisiii jenž u Ch. hispida nebývá pravideln delší než po-

slední okornatný lánek listový. Eovnž eskou rostlinu

nelze poítati k formám micracanihae, ponvadž ostny její

jsou aspo jako tlonštka lodyhy dlouhé, ne-li delší, tudíž

i zde jest zejm vidti nesprávnost rozlišení forem u Ch.

hispida dle délky ostn lodyžních.

2. var. longiiolia (A. Braux).

Nejsilnjší a nejvtší eská parožnatka asi pes ^2 »>

vys., šedozelená, siln inkrustovaná a lámavá. Lodyha silná,

2—3 ihin tlustá, mírn rozvtvená, s lánky lodyžními 5 až

8 c^n dl., s lisí;»- v sterilních peslenech úpln neokornat-

nými, tlustými (1,5 mm) a dlouhými (až 9 cm), bez zejmých
uzlin lístkových. Okornatní lodyžní výrazné a trochu po-

kroucené rychlejším vzrstem, hla-^mí žebra níže položená,

širší než vedlejší A-yvýšená. Ostny na nejhoejších a nejmlad-

ších láncích, po 1—2, pomrn tlustší než u normální Ch.

hispida n kratší než tlonštka lodyhy, na stedních a doleních

láncích lodyžních jsou ješt kratší a jen jako bradavky ze-

telné nebo vbec neviditelné. Palistový vnec zetelný jen

pod nejhoejšími pesleny a tu palisty podobné velikostí i
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tvaifm ostnm lodyžním. Y peslenu obyejn 8 list, roz-

liné vyTvoenycli v rzných peslenech. Listy na vétevních

lodyhách a nejhoejších peslen mají okornatný jen jeden

pmií lánek s lístkovou uzlinou, kdežto ostatních 5 neokor-

natných podobných listm neokornatnýnx Poslední buka
listu úzká a špiatá. Jiné pesleny s 5ti lánky, z nichž první

4 okornatné a jen poslední neokornatný, 1—2bunný, se

tymi lístkovými uzlinami. Lístky dokola vyvinuté jen

krátké, na vnjší stran pomrn o málo kratší. Jen sterilní;

rozmnožovací ústroje nejsou vyvinuty.

Tato zvláštní varieta sbírána byla u Kostomlat ped
yyD:'burkem prof. Yelenovským (1885). Migula adí ji jako

formu longifolia A. Br. mezi f. micracanthae. Popis jeho se

ásten liší od našeho, zejména trojím druhem list sterilních

i v jiných jednotlivostech. Ponvadž tato eská parožnatka

celkem v hlavních znacích shoduje se s formou Brauxem již

popsanou, proto ji zvláštním jménem neuvádíme, ale povyšu-

jeme za varietu, oceujíce odchylný vývoj list od známých
dosud forem Cli. kispida.

3. Konený neokornatný lánek delší než okornatná
ást listn.

21. Ch. bohemica subsp. n. Charae luspídae.

Statná parožnatka svým habitem na první pohled pi-
pomínající Ch. Mspid<i. Mírn inkrustovaná a málo rozvtve-

ná, šedozelená, jednodomá. pes 30 cm vys. Lodyha až 2 mm
tlustá, mající stední lánky' lodyžní 5—7 cm dl., listy v pro-

stedních peslenech až 3,5 cm dl. Okornatní lodyhy 2adé,

hlavní žebra níže položená, vedlejší pak výše podobn jako

n Ch. hispiáa. Pouhým okem zdají se hlavní a vedlejší žebra

asi stejn vysoko položená, teprve lupou lze rozeznati, že

ostny leží v rýhách a tím uriti polohu obou žeber. Ostny

lodyžní 1—3, tenké, jehlicovité. o málo delší než tlouštka lo-

dyhy, v hoeních láncích lodyžních (3—4) husté, v doleních

roztroušené (kratší). Palistový vnec dvoiiadý, v nejhoej-

ších 3—4 i>eslenech velký, palisty 1^2—- wr'" dl- podobné

ostnm na okornatní lodyžním. V doleních peslenech palisty

kratší, pes to i pouh^Tu okem patrné. V peslenu bývá 9—11
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listu, složeuýcli z 1—3 okornatných lánk a z iieokornat- ',

ného konce 4—tibunného, tlusšího než okornatné lánky.

;

^mmmf^mw^iimam&mSSSimtí:

Obr. 40. Chara bohemica subsp. n. Charae hispidae. V. Ves.

Poslední buka listová jest vyvinuta jako mucro. Neokorna-

tná ást listu jest delší než ást okornatná. List prostední

velikosti zmen na 18,5 mm, z ehož pipadalo na první lá-
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nek okoriiatiiý 2 rmn, na druhý 2 mm, na tetí 3 mm., na ne-

okoriiatné pak: tvrtý 5 mm, pátý 3 mm, šestý 2 mm, sedmý

I uim, osmý (mucro) 0,5 mm.. Lístky vyvinuty na vnitní

stran listu, 2—3 mm dl., na vnjší stran kratší než cysto-

karp nebo zakrnlé jen jako bradavky. Antheridie 0,5 mni

v prmru. Cystokarpy velké, podlouhle vejité, inkrusto-

vané, 0,72—0,9 mm. dl., 0,48—0,65 mm šir. se 14ti závity obal-

ných bunk. Jádro nezetelné vzhledena k dosud úpln neuzrá-

lým cystokarpum. Korunka, nízká 0,16 mm šir., 0,08 mm vys.

Ch. bohemica náleží do blízkého píbuzenství Ch. hispi-

da, s níž shoduje se ásten okornatním, ásten velikostí

rozmnožovacích ústroj, liší se však vytvoením ostn na

lodyze a zvlášt pak koneným neokornatným lánkem listo-

vým. MiGULA (1. c. p. 627) udává podobn jako jiní systema-

tikové v diagnose pro Ch. hispida: »Konený lánek jest ne-

okornatný, astji 2—Sbunný, a skoro vždy kratší než po-

slední okornatný lánek. Formy s tak dlouhým neokornat-

ným koneným lánkem jako u Ch. foetida a contraria a pí-
buzných tchto nikdy jsem nepozoroval u Ch. hispida.« I s ji-

nými druhy a peetnými jich formami dosud známými tento

snad slabší druh neb subspecies nedá se srovnati, maje vý-

znan vyvinuté odchylné znaky výrazné pro rozlišení druhu
II parožnatek. Ani nedá se tento pirovnávati ku Ch. foetida

ani Ch. contraria, s nimiž spolených a základních znak pro

rozlišení druhu nemá vbec. V systematickém roztídní ná-

leží Ch. bohemica tsn k Ch. hispida smrem k Ch. foetida.

Tuto parožnatku sbíral p. Jirsák u Velké Vsi blíže Ne-

ratovic v polabské nížin.

C. Triplostichae A. Br.

Okornatní lodyhy složeno z hlavních a vedlejších že-

ber, jichž všech 3krát tolik, co list v peslenu.

a) Druh dvoudomý.

22. Ch. aspera (Dethard) Willdenow v Magazín d. naturf.

Freunde III. (1809), p. 298.

Leonhardi, Oester. Arml. (1864), p. 85; A. Braun, Char.

Krypt. Fl. v. Schles. (1876), p. 408; Braun-Nordstedt.
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Fragmente (1882), p. 174; Sydovv, Europ. Char. (1882), p. 85;

MiGULA, Char. v Rabenh. Kryptfl. (1897), p. 655; Synopsisi

Char. europ. (1898), p. 140.

Útlá a málo rozvtvená parožnatka, jen 10—25 cm vys.,>

hojn ostny posázená, zelenavá až šedzelená, více nebo mé-i

n vápnem inkrustovaná. Zvláštním znakem pro tento druh

jsou bílé, kulaté, jednobunné bambulky, naplnné zásobní-

mi látkami, na rhizoidech, ideji na doleních uzlinách lodyž-

uích. Bývá jich vždy nkolik blízko sebe (2—4), a mívají asi

1 mm v prmru. Když rostlina se v zim rozpadne, tu po-

skytují na jae výhonkm vyrstajícím z doleních zachova-

ných uzlin výživné látky. Bambulky vyskytují se jen na koncil

léta a na podzim, na jae a záhy v lét jich nenalezneme.

lánky lodyžní jsou 1—2 cm dl. V peslenu 7—10 list, s 5—

7

lánky, z nichž všechny jsou okornatné až na poslední 1—2-

bunný lánek. Plodonosné uziliny na listech obyejn 3,

zídka 4. Lístky kolem celé uzliny vyvinuté, na vnitní stran

obyejn delší než rozmnožovací ústroje. Okornatní lodyhy

jest trojadé. Vždy mezi dvma hlavními žebry jsou dv'

vedlejší žebra. Všech žeber dohromady bývá pibližn asi

tikrát tolik, co list v peslenu. Ale tento pípad jest vzácný

a asto bývá žeber menší poet než trojnásobný, ale vždy

vtší než dvojnásobný, podobn jako u Ch. fragilis. Nkdy
ztží pi urování dá se dokázati trojadost okornatní u to-

hoto druhu a jest potebí více individuí prohlédnouti. Ostny

etné, jednotlivé na hlavních žebrech, jemné a tenké, jehlico-

vit špiaté, jednobunné, dosti dlouhé a ponkud na konci

zahnuté, mimo to velice zídka ve svazecích nejvýše pohro-

mad po 3. Ostnitost lodyhy nebývá však na všech láncích

lodyžních asto stejná. Palistový vnec siln vyvinutý, dvou-

adý, hoení palisty obyejn delší. Rostliny dvoudomé.

Antheridie velké, jednotlivé, svtle ervené, 0,55—0,75 mm
v prmru. Cystokarpy pomrn malé, podlouhle vejlité,

0,75—0,9 mm, dl., 0,4—0,55 mm šir. Korunka krátká a ši-

roká, uatá, buky její špiaté a od sebe oddálené. Jádro jest;

podlouhle vejité, 0,5—0,65 wm dl., erné, s 11—14ti slabými i

Tupými lištnami.

Jádra uzrávají v lét. Rostliny vytrvalé udržují se nai

stanovisku a rozmnožují se také podzemními bambulkami.
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Rozšíení tohoto druhu jest v Evrop dosti rozsáhlé, ale

všude vyskytuje se roztroušen; mimo Evropu ješt v Africe

a v sev. Americe. V echách nachází se ve sladkých i slaných

vodách, zvlášt v mlkých kalužích a tních, rybnících, v od-

vodovacích stružkách na rašelinách hlavn v Polabí a v sev.

echách.

Eozlišení forem Cli. aspera jest dosti obtížné, nebo
stálý znak pro jednotlivé formy nelze pesn stanoviti. Tak
Á. Braun, Leonhardi a Migula stanovili formy hlavn dle

velikosti ostn. Migula (1. c. p. 661) rozlišuje 2 ady forem:

I. a d a : Formae longíspinae.

Ostny stejn dlouhé nebo delší než tlouštka lodyhy.

II. a d a : Formae brevlspinae.

Ostny kratší než tlouštka lodyhy.

V echách tento druh má celkem málo stanovisek a ješt

tyto jsou velice si podobné, proto nemá tak znanou variabil-

nost jako v krajinách, kde také vyskytuje se ve vtších jeze-

rech i v brakických vodách moí.
Celkem mohou se u nás rozlišiti 3 formy:

1. /. longispina Mig. v Rabenh. Krypt. Fl. (1897), p. 661,

Rostliny stední velikosti, 10—25 cm vys. Ostny velmi

etné, 2—4krát delší než tlouštka lodyhy (pouhým okem jako

jemné chmýí viditelné), lístky 2krát delší než rozmnožovací

ústroje. Palisty málo jen kratší než ostny. Málo jen inkru-

stovaná.

V jílovitých moálech u cesty od Sadské k Nymburku
v isté vod v množství (1883, Velen.)

, u Kostomlat u Nym-
burka (1880, Polák), v tni mezi kižovatkou drah na ná-

draží v Neratovicích a v tkách blíže nádraží neratovické-

ho (1901, ViLH.), v tni za cukrovarem u Oužic k Netebm
(1880, ELAK.; 1895, Tocl), v odvodovacích stružkách na

rašelinách severoeských u Podhráze blíže Dokes (1901,

ViLH.).

2, /. b7^evispina A. Br.

Tenká a málo rozvtvená, málo inkrustovaná, 10—15 cm

^Ts. Ostny krátké, tlusté, tupé i delší jsou nestejnomrn
roztroušené, na nkter^^ch láncích lodyžních hustjší. lán-

10



Obr. 41. Chara aspera Wild. /. longispina Mig. Trs mladých
samích rostlin. Neratovice.
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ky lodyžní 1 cm d\., listy 0,5 cm dl. Palistový vnec pkn
vyvinutý, palisty o málo kratší než u pedešlé formy. Lístky

delší než rozmnožova(3Í "ástroje.

Již Opiz sbíral tuto parožnatku ve form brevispina v
rybníce Rozkoš u Bohdane. "Úlomky její smíšené s Ch. fra-

gilis a foetida oznail ve svém herbái jako »Ch. aspera Willd.

c. tenuifoUa9«. Leonhardi tyto úlomky dkladn prohlédnul

v herbái musejním a pesvdil se o správnosti urení
Opizova (1, c. Oester. Arml. p, 86). Úlomek nachází se v her-

bái musea král. ces. Pozdji také sbíral elakovský tuto

formu ve slané vod v píkop u dráhy blíže Oužic a Neteb
(1875). Ve vysýchající kaluži u dráhy u Neteb blíže Oužic

(Jirsák; 1899, PoDP.).

3. /. hrevifolia n. f.

Drobná, inkrustovaná forma, 5—15 cm vys., s podzem-

ními dlouhými lánky, málo ostnitá. Ostny krátké a tlusté.

lánky lodyžní á—8 mm dl., listy 3—5 mm dl., lodyha jen

0,25 mm tlustá. Palistový vnec zetelný. Lístky delší než

rozmnožovací ústroje.

V rybníce ped pilou v Rekov u Blé u Bezdze sm-
rem k Bakovu (1899, Vilh.).

b) Druh jednodomý.

a) Hlavní žebra i vedlejší stejn siln vyvinuta, úpln
bez ostn nebo bradavek.

23. Ch. fragilis Desvaux v Lois bot. Not. (1810), p. 137.

S v n. : Ch. pulchella Opiz, Boheim's phan u. krypt. Gew.

(1823), p. 134.

Leonhardi, bohm. Char. (1863), p. 17; Oester. Arml.

(1864), p. 88; A. Braun, Char. v. Schles. (1876), p. 410;

Braun-Nordstedt, Fragmente (1882), p. 181; Sydow, Europ.

Char. (1882), p. 94; Migula, Char. v Rabenh. Kryptfl. (1897),

p. 722; Synopsis Char. europ. (1898), p. 158.

Nejhojnjší a nejrozšíenjší parožnatka vedle Ch.

foetida v echách, ode všech jiných druh snadno se roze-

znává již na první pohled svým zvláštním vzezením, t. j.

štíhlostí lodyhy, délkou lánk lodyžních, dlouhými listy

10*
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tí lístky tém pouhým okem neviditelnými, bez ostn na

okornatní, jež složeno jest z jemných, stejných žeber, takže

se zdá pln hladké, nezbrázdné. Rostlina normální, 20 až

30 cm vys., pomrn tenká, v nkterých formách nižší a útlá

nebo statnjiší až pes V2 ^w vysoká, ve volných nebo tlustých

trsech, nikdy mnoho rozvtvená, pkn zelená (jako Nitelly),

tmav zelená až skoro erná, jemn inkrnstovaná vápnem
a f)otom hnd zelená, nkdy ernavá, za sucha blav hndá
a skoro vždy lámavá. Lodyha tuhá, pomrn tenká a štíhlá

s lípln vyvinutým trojadým okornatním. Mezi dvma
hlavními žebry vždy dv vedlejší žel)ra stejn tlustá, jemná.

Bez lupy zdá se okornatní lodyhy úpln hladké, uzlinné l)u-

ky hlavních žeber pod mikroskopem tém neviditelné, bez

ostn. Hlavních a vedlejších žeber asi tikrát tolik, co list

v peslenu. Ovšem tento poet jest ideální a nejastji bývá

jen více žeber vyvinuto než dvojnásobný poet list. V pe-

slenu 6—9 list, obyejn jen 7—8, pomrn dlouhých, ten-

kých, tuhých s 5—8 dvouade okornatnými lánky. Poslední

lánek listový s 1

—

1 holými, neokornatnými bukami. Líst-

ky v uzlinách listu všeobecn u tohoto druhu málo vyvinuté,

na vnjší stran listu úpln scházejí nebo jen jako málo vyní-

vající bradavky patrné. Obyejn jen asi 4 lístky, dle forem

deíší nebo kratší než cystokarpy. Ve sterilních peslenech

listy bez lístkových uzlin. Palistov}^ vnec dvouadý, slab

vyvinutý; palisty malé, jen jako bradavky viditelné. IJ n-
kterých hoení kruh palistový více vyvinutý než dolení.

Druh tento jest jednodomý, na prvních 3—4 uzlinách listo-

vých na vnitní stran obyejn jako antheridium pod jedno-

tlivýTn cystokarpem. Antheridie malé, svtle ervené, 0,3 mm
v prmru. Cystokarpy kulat nebo podlouhle vejité, 0,8 až

1,1 mm dlouhé, 0,6—0,7 mm sir., s 15—16ti silnými závity

obalných bunk. Korunka cystokarpu malá, se vzpímenými
nebo ideji odstávajícími na špice bukami. Jádro podlouhle

vejité, 0,5—0,7 mm dl., s 12—14ti ostrými, slab vynívají-

cími lištnami a krátkými trny na dolením konci.

Jednoletá i vytrvalá rostlina podobn se ve£?etativn

rozmnožující jako Ch. foetida. Pes zimu dolení ásti zejména

lodyžní uzliny v bahn vzdorují mrazm a na jae vyhánjí

z tchto vtevní výhonky. Jádra uzrávají v lét a na podzim.
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V echách vyskytuje se roztroušen po celé zemi v ryb-

nících, v luních, stružkách, v tních, v píkopech, asto i v
rašelinných vodách a náleží k nejobecnjším druhm. Zhusta
roste ve spolenosti jiných druh, t. zvi. s Cli. foetida, hispi-

da, contraria, Braunii, Nitella opaca, syncarpa a flexilis. Po-
zoruhodným jest, že na nkterých stanoviskách zstávají
jednotlivé rostliny nebo všechny sterilními. Rozšíení zem-
pisné má tento druh ve všech dílech svta a hojn se všude
vyskytuje.

Ch. fragilis jest velice variabilní a zídka nalezneme
rostliny, jež by se úpln shodovaly ve všech znacích, a jsou

jen velice málo zrznné od typické formy. S jinými druhy
nedá se zamniti pi urování, nebo má jen k druhu Cli.

delicafula pechodní formy, s kterýmiž jest blízce píbuzná.
Nkteré formy Ch. fragilis zevní podobou mohly by se za-

mniti s formami Ch. aspera, pi bližším ohledání se však

snadno rozeznají od tohoto druhu. K roztídní forem Ch.

fragilis, nepihlížíme-li k vzrstu a celkové velikosti, mže
se jen použíti délky lístku cystokarp obklopujících, pak roz-

mru listu, jeho délky a tlouštky, smru list v peslenu,

množství inkrustace, dále pomrné délky lánk lodyžních

k listm a velikosti palist vnce palistového, po pípad i

délky koneného lánku neokornatného na listu. Pomry na

okornatní a zakrsalé ostny jsou u tohoto druhu pro syste-

matiku bezvýznamné. Tak A. Braun, Leonhardi a Migula
vybrali za hlavní rozlišení forem délku lístk vzhledem k dél-

ce cystokarpu a délku palistového vnce, ostatní znaky po-

važovali za podružnjší, a skoro souhlasn rozticTují formy

ve 2 nebo 3 ady, v nichž zase rozlišují se soubžné formy.

Leonhardi*) (Oester. Arml. Gew., 1864, p. 89) roztí-

dil formy Ch. fragilis dle tohoto rozdlení:

a) brevibracteata, hlavní forma; k této náleží:

c() minor teniiifolia.

Syn. Ch. capillacea Thuill.

13) inajor longifolia saepe cinerascens.

Syn. Ch. Hedwigii Bruz. Ag.

Ch. globularis Thuill., má-li zrdné plody.

') Podobné rozdlení forem má Al. Braun a Sydow.
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y) vcClde incrustata, tatáž forma ješt silnji inkrusto-

vaná.

Syn. Ch. hirta Meyen.

d) streptophylla.

s) brevifolia pachyphylla.

h) longibracteata.

Syn. Ch. virgata et trichoides Ktz.
Ch. foliata Hartm.
Ch. pilifera Ag.

Ch, capillacea Wallm.

K té náleží:

a) var. barbata Ganterer.

/?j longifolia.

y) brevifolia bu clausa bn stricta.

Pozdjší MiGULovo rozdlení forem Ch. fragilis (1. c.

p. 729) ve 3 ady není správné, jest zárove nepehledné a pi
tom ješt popisy se velmi málo hodí na eské formy. Proto

bylo nutno znova roztíditi zvlášt k vli pehlednosti eské
formy Ch. fragilis, mimo sterilní rostliny a starší nálezy, jež

nebylo možno prohlédnouti. Pidržel jsem se staršího hlav-

ního rozdlení ve dv ady dle délky lístk jako hlavnílio

znaku, neuznávaje zvláštní adu Migulových forem barba-

iae, jež vesms náležejí do ady macroptilae.

Pehled eských forem Ch. fragilis:

a/ Lístky nejsou delší než zralé cystokarpy

I. É. Formae microptilae.

b) Listy delší.
'

c) Lodyha a listy silnjší . . .1. normalis.

c) » » » tenší . . . .2. tenuis.

b) Listy kratší.

d) Lodyhy a listy silnjší ... 3. brevifolia.

d) » » » tenší .... 4. capitellata.
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a) Lístky jsou delší než zralé cystokarpy

//. . Formae macroptilae.

e) Listy delší.

f) Lodyha a listy silnjší.

g) Okornatní pravidelné.

h) Palistový vnec nezetelný . . 5, macrophylla.

h) » » velký . . . Q. marostephana.

g) Okornatní vzedmuté kolem lodyhy 7. pseudacantha.

f) Lodyha a listy tenší.

i) Palistový vnec nezetelný . . 8. mollis.

i) » » velký ... 9. gracilior.

e) Listy kratší.

k) Lodyha a listy silnjší . . .10. hrachyphylla.

k) » » » tenší .... 11. pustila.

I. ada: Formae microptilae.

Lístky bu nedosahují vbec délky cystokarpu bu
zcela nepatrn pesahují nejvýš oba prostední, skoro nikdy
vnjší. Palistový vnec málo vyvinutý, asto nezetelný.

1. /. normalis Mig. Rabenh. Krypt. Fl. (1897) p. 729.

Forma stední velikosti, 15—30 cm vys., s lodyhou 0,35

až 0,7 mm tlustou, málo jen rozvtvenou. Vtevní lodyhy kratší

než hlavní, lánky lodyžní 2—5 cm dl., dolení a stední delší,

hoení asi jako listy dlouhé. Okornatní pravideln trojadé,

a asto zdánliv dvouadé, žebra skoro úpln stejn vyvi-

nutá, hlavní žebra úpln bez ostn a uzlinné buky málo ze-
telné. Palistový vnec nezetelný, palisty jen jako bradavky.

V peslenu 7—8 list, 10—25 mm dl., asi 0,3—0,5 mm tlu-

I

stých, bu pímo odstálých, bu v mírném oblouku vzhru
i

k lodyze prohnutých, se 7 okonatnými lánky a s 1—2 bu-

i nným, krátkým, neokornatným posledním lánkem. První
lánek listu pomrn kratší než následující, první 3—4 lánky
plodonosné. Lístky na sterilních uzlinách málo vyvinuté nebo

; vbec zakrnlé, na plodonosných nejastji znan kratší než

i cystokarpy, nebo jen dosahují sotva délky jejich. Buky ko-

runky úzké, dlouhé a k sob pitisklé. Málo jen inkrustované

rostliny.
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Roste roztroušen po celj^ch echách, zvlášt v rybní-

cích, odtokových stružkách, asto ve spolenosti s jinými dru-

hy, na p. Ch. foetida, contraria, aspera a Braunii. V ryb-lj

nice ve Starkoi u Skalice (Dd.), v rybníku na Doubrav-''

ské hoe u Teplic (1870, Dd.), v rybníce u Lhoty Hlásné a

v rj^bníce Oboe u Jinolic u Jiína (1911, Baudyš), v odvod-

ovacích stružkách u Rekova blíže Bakova (1899, Vilh.),

ve strouze z Hlubokého rybníka u Chudíe a v rybníce Hla-

domru u Ovín blíže Peic u Ml. Boleslave (1911, Vilh.),

na všetatských loukách smrem k Mlníku a v odvodovacích

píkopech u Vavince (1902, Vilh.), Kostomlaty u Nymburka
(1880. Polák), louže v lomech na Kamajce u áslav (1909,

L. Novák), v rybníce u Selan (1883, Velen.), Chudenice

pod Eugensberkem (1898, Roubal). Ze starších stanovisek

sem náleží ješt: Hluboká u . Budjovic (E. Purkyn), v

poslední tni u Chuchle u Prahy (1866, Leonh.), v zavodo-
vacích stružkách u Páterova u Blé u Bezd. /. streptophylh

Leonh. (1864, Hipp.). Jako Ch. pulcJiella Wallr, u Schla-

ckenwerthu na staré silnici ke Karl. Varm (1839, Reuss) a

^>Daice in Bohemia« (herb. musej.; 1820, V. Mann).

2. /. tennís n. f.

Celá rostlina jest jemnjší a tení než pedešlá forma,

jemn inkrustovaná a šedozelená. Lodyha málo rozvtvená

dosahuje 15—20 cm délky, 0,32—0,4 mm tlouštky. lánky lo-

dyžní 0,5—2 cm dl., práv asi tak jako listy, jež nkdy dosa-

hují délkou svou k nejbližšímu peslenu. Okornatní pravi-

delné, vedlejší žebra málo vynikají nad hlavní žebra, tato

však jsou jDonkud širší. Palistový vnec nepatrný, palisty

bradavkovité. V peslenu 7—8 list, pomrn tlouškou málo

se lišících od lodyhy, asi 0,3 7nm tlustých, s 8—9 okornatný-

mi lánky a s 1—2bunným, krátkým, koneným neokor-i

natným lánkem, ale o málo jen delším než u pedešlé for-»

my. První 2—3 lánky listu plodonosné. Lístky sotva dosa-i

hují délky cystokarpu. Buky korunky nahoe odstálé.

Tato forma zvlášt z Polabí podobá se habitueln Ch.\

aspera, od kteréž se liší, že nemá ostn a silného palistového

vnce, pak delšími listy a jednodomostí. Tato forma není to-
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tožná s /. ienuifolia Mic, spíše by se mohla srovnati s /. ie-

nuissima Mig. (1. c. p. 736).

Roste v rybnících a tních s istou vodou, Tky v le-

síku podle dráhy blíže nádraží v Neratovicích (1901, Vilh.),

v tních podle dráhy mezi Yšetaty-Pívory a Byšicemi

i
(Vilh.), rybník Broumar u Opona (1878, elak.), rybník

v Starkoi u Skalice (Dd.), Velký rybník u Dokes (1867,

Šouta) ,

3. /. hrerifoUa n. f.

Nízká forma, plazivého vzrstu, zelená, málo jen in-

krustovaná, 6—15 cm vys., dosti podobná /. normalis, od které

iiší se kratšími listy, jéz obyejn nepesahují délk}^ 1 on.

Lodyha a listy jsou pomrn tlustší než u /. capitatella. Lo-

dyha 0,15—0,55 nnn ti., listy 0,28—0,4 mm ti. lánky lodyžní

1—3 cm dl. i nkdy delší, prostední nejdelší, listy jen v nej-

hoejších peslenech dosahují nejbližších peslen. Bez ostn
na lodyze. PalistovX' vnec malý, hoení palisty o málo vtší

než dolení. V peslenu 7-—8 list, voln odstálých od lodyhy,

se 5—7 lánky okornatnými s 1—2 bunným, neokornat-

Dým, koneným lánkem, asto však jen jednou zašpiatnou
bukou list zakonený. První 3 lánky listu s rozmnožova-

ami ústroji. Lístky vždy kratší než cystokarpy.

,. Y Novém rybníce v lese u Ghudíe blíže Mladé Bole-

: slav (1911, Vilh.), v údolí íky Blé, ve stružkách luních

11 Rekova blíže Bakova a u Blé u Bezd. (1865, Hipp.; 1899,

: TiLH.), V Šubertov rybníce, v pramenu u Vrblé, v pra-

;
ijienu u valchy blíže Blé u Bezd. (1864, 1865, Hipp.), V. Ves

I tI Neratovic (Jirsák).

4. /. capitatella n. f.

Drobná, krátkolistá a tenká forma, jen 10—15 cm vys.,

šedozelená, inkrustovaná. Tlouška lodyhy od tloušky list

se mnoho neliší; lodyha bývá 0,3—0,4 wm ti., listy 0,25—0,3

mm ti. Rozvtvení lodyhy nepatrné a vtevní lodyhy vystu-

pují málo jen z peslenu list. Lodyžní lánky 1—3 cm, dl.,

' stední delší než nejdolejší a nejhoejší. V peslenu 7—8 li-

I

st pomrn krátkých, 0,5—10 mm dl., mírn obloukovit

k lodyze sklonných. Na okornatní nelze pozorovati ostn,

mi palistový vnec není zetelný. Listy s jDomrn malým
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potem lánk mají obyejn jen 5—6 okornatných lánk,
z nichž první 2 s rozmnožovacími ústroji a konený kratší

neokornatný 2-bunný lánek. Sterilní listy nemají lístkl

vyvinutých a v plodonosných uzlinách jsou lístky kratší než

cystokarpy.

V tních u kižovatky drah severozáp. a sev. u Všetat-

Pívor (1901, ViLH.), Kuhnersdorf u Osené blíže Liberce,

u Prachovských skal blíže Jiína (Siten,), v luních píko-

pech u Putim blíže Písku (1873, Dd.).

II. ada: Formae macroptilae.

Lístky vesms vždy delší než zralé cystokarpy. Palisto-

vý vnec má palisty pravideln v hoení ad zetelné,

mnohdy i znané délky, dolení palisty vždy mnohem kratší

než hoení.

5. /. macrophylla n. f.

Silnjší forma, 15—25 cm vys., asto jen málo inkrii-

stovaná, zelená, šedozelená nebo zelenav ernavá, málo roz-

vtvená, s lodyžními lánky nestejn vyvinutými, 1—6 cm

dlouhými, prostedními a doleními nejdelšími. Lodyha nestej-

n silná, 0,5—0,7 m^n tlustá. Okornatní pravidelné, všechna že-

bra stejnomrn vyvinutá, uzlinné buky málo zetelné. Pali-

stový vnec málo jen zetelný, složený z bradavkovitých pai-

st. V peslenech po 7—8 listech, 1—3 cm dl., nkdy také až do-

sahují délky 4 cm, 03—0,5 cm tlustých, v hoeních peslenech

kratších, v doleních znan delších. Listy složeny ze 7—8

okornatných lánk, z nichž 3—4 plodonosné, a z 1—2bun3-
ného neokornatného lánku, vždy kratšího než poslední okor-

natný lánek. Lístky vždy delší než cystokarp, mnohdy i

dvakrát delší. Z rašelinných vod rostliny úpln neinkrustc-

vané.

Po celých echách dosti rozšíená forma, zvlášt všal: -

v Polabí a v severoeských rašelinách. U Podhráze na raše-

lin »Faule Wiesen« v tunových píkopech (1902, Vilh.) n

n Dokes v malých rašelinných stružkách (1901, Vilh.), v lu-'

nich píkopech v údolí Blé u Bezd. (1865, Hipp.), v malém

.rybníku v lese mezi Libochovicemi a Budyní u Mlníka
(1864, Reuss fil.), v tních podle severní dráhy mezi Byši-
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cemi a Yšetaty (Vilh.), v tních v lesíku u nádraží v Nera-

;tovicích (1901, Velen., Vilh.), u Lysé n. L. (1882, Velen.),

na Hrabanov za Lysou n. L. (1902, Vilh.), u Nymburka ped
Kiucem (1877, elak.), u Hradce Králové (Hansg.), v t-
^ních vltavských proti Eoztokm u Prahy (1872, Dd.), Dou-
(liravská hora u Teplic, u starých lázní v Písku (1872, Dd.),
;V tce již. od Putim nedaleko eky Blaníce (1900, Nap.
Radba) a v píkopech luních (1873, Dd.).

6. /. macrostephana n. f.

Málo jen inkrustovaná forma, v hoení ásti pkn ze-

lená, dole ernavá, asi 20 cm. yys., málo rozvtvená, podobná
/. barbata Gtanterer, Lodyha 0,3—0,55 m.m tlustá, lánky lo-

idyžní nestejn vyvinuté, 1—3 cm dl. Okornatní asto neprá-

fvidelné, hlavních a vedlejších žeber asto skoro nelze rozli-

šiti, jsou bez ostn a bradavek, uzlinné buky neznatelné.

Palistový vnec nápadn veliký, hoení palisty nestejné dél-

,ky i pod týmž peslenem, 0,25—0,5 mm dl., dolení znan
kratší, zhusta jen bradavkovité. V peslenu 7 list, 1—II/2 cm.

dl, složených ze 7—8 okornatných lánk, z nichž první 2—

3

plodonosné, a z 1—2bunného neokornatného krátkého po-

sledního lánku. Lístky dvakrát delší než cystokarpy. Anthe-

ridie 0,3 mm v prmru, cystokarpy"podlouhle vejité, 0,7 mm
dl. a 0,4 mm šir.

Tato zvláštní forma vyskytující se hojn sbírána byla

\\\ Putim blíže Písku.

7. /. pseudacantha n. f.

Rostliny celkem /. macrophylla v podstatných znacích

podobné, 15—20 cm vys., s lodyžními lánky 1—6 cm. dl.,

z nichž prostední a dolení jsou nejdelší. Okornatní koleiii

lodyhy vzedmuté následkem rychlejšího vzrstu, taKŽe ne

piléhá k lánkové buce, nýbrž zkrucuje se kolem ní. Listy

1

—

2^/2 cm dl., hoení kratší, dolení delší, se 7 okornatnými
lánky, z nich prvních 5 plodonosných a s konenýrn lánkem
j2bunným, neokornatným. Lístky vždy delší než cysto-

jkarpy.

V pramenu blíže rybníka u Valchy u Blé u Bezd.

0864, Hipp.) m. j. .
i
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8. /. mollis n. f.

Forma prostední velikosti, 15—20 cm vys., více mén
inkrustovaná, zelenavá nebo šedozelená, tenká a zprohýban
Lodyha 0,3—0,4 mm ti., málo rozvtvená, s 1—3 cm dl. lác
ky lodyžními. V okornatní mnohdy zvláš vyniklá hlavDi

žebra. Palistový vnec asto zetelný, palisty však nedorii

stájí znanjší délky. Listy vesms tenké, 1—2 cm dl., v hc

eních peslenech pesahují lodyžní lánky, složené ze 7—
okornatných lánk, z nichž první 3 plodonosné, a z 1—2bn

nného posledního neokornatného lánku. Lístky o máL
delší než cystokarpy, na sterilních uzlinách úpln zakrnlé

Y moálech u eelic (1881, Velen.), Týništ (Rohl.)

v malých stružkách na rašelinné louce u Podhráze blíže Do
kes (1901, ViLH.), rybník u Sychrova blíže Turnova (191c

ViLH.).

9. /. gracUior n. f.

Jemná a tenká forma prostedního vzrstu, mírn inkru

stovaná a lámavá, 15—20 cm vys. Lodyha obyejn jen 0,25 a:

0,32 mm tlustá. Lodyžní lánky nestejnomrn vyvinuté, 1 a:

3 cm dl. Okornatní pravidelné; ostny zakrnlé jen jako bra

dávky, roztroušené. Palistový vnec mohutný, hoení palist;'

0,48—0,8 mm dl., dolení kratší asi 0,32 mm, dl. V peslenu nej

astji jen 7 list, 1—2 cm dl., velice tenkých, 0,2—0,25 mn

tlustých, složených ze 7—8 lánk okornatných, z nichž oby

ejn 3 první plodonosné, a z posledního krátkého 1—2bun
ného lánku neokornatného. Lístky mnohem delší než cystoi

karpy, na sterilních uzlinách rovnž vyvinuté. '

V tních podle sev. dráhy mezi Byšicemi a Všetaty (1901

ViLH.), v tních u kižovatky sev. a severozáp. dráhy jižní

od Všetat (1902, Vilh.).

10. /. hrachypkylla Mig, ex p. Eabenh. Krypt. Fl

(1897), p. 748.

Tato forma liší se od formy hracliyphylla popsané Mi+

GULOU (1. c. p. 748) ásten. Jest pomrn silnjší než jiné

formy Ch. fragilis a dosahuje výšky 15—20 cm; jest také málcí

rozvtvena a pomrn více inkrustována. Jen z rašelinnýol:

vod jsou rostliny úpln neinkrustované. Lodyha bývá 0,4 a>

0,65 mm tlustá, lánky lodyžní mívají rznou délku, hoeni
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'•asto jeu 0,5—1 cm dl., stední a dolení 2

—

4 cm dl., zídka až

i ciu dl., kdežto listy pomrn jsou silné (0,4—0,5 mm) a krát-

ké, 0,3—1,3 cm dl. Listy v hoeních peslenech plodonosné,

i^ždy kratší a dosahují nejvýše stedního ísla udané délky,

V prostedních asto sterilních peslenech zídka dosahují dél-

ky málo pes 1 cm. Okornatní pravidelné, uzlinné buky ne-

''etelné. Palistový vnec malý, ale zetelný, zvláš hoení kruh

^oalist. Listy mají krátké lánky a jsou mírn obloukovit za-

Jmuté a obyejn pitisklé špikou k lodyze; bývá jich 6—

8

ir peslenu. Složeny jsou ze 6—7 lánk okornatn}'ch a

z krátkého, špiatého, posledního, neokornatného, 1—2bu-

jiného lánku. První 3—4 lánky plodonosné. Lístky delší

[aež cystokarpy, na sterilních uzlinách lístkových úpln za-

krnlé.

Na rašelinách »Paule Wiesen« v tunových píkopech
:li Podhráze blíže Dokes (1880, Siten.), z hlubokého pramene

[a v zátoce rybníka u Blé u Bezd, (1865, Hipp.), v luních

^stružkách u Eekova blíže Bakova (1899, Vilh.), tn podle

sev. dráhy mezi Byšicemi a Všetaty (1901, 1911, Vilh.), ve

stoce u bažantnice na pokraji kyselek u Vavince blíže Liblic

1(1899, Vilh,), ve vodách u Vrutice za Lysou n, L. (1884,

Velen,), v tních u Vel. Kostomlat s Eanunculus radians

(1881, ELAK,), Bláto u Podbrad (herb, musejní, 1867, e-
LAK,), u Králové Hradce (Hansg,),

11. /. pw5^Wa n. f.

Velmi tenká, jemná a krátkolistá forma, asi 15 cm vys.,

jZelená nebo šedozelená, málo jen inkrustovaná, podobná zevn
Ch. aspera. Tlouška lodyhy a list prmrn jen 0,25 mm.
jVtve vyskytují se jen spoe, Palistový vnec zetelný, pod

nkterými pesleny ponkud silnji vyvinuty palisty, ale do-

,sti nepravideln, z nichž jen nkteré dosahují 0,5 mm délky,

[V dolení ad palisty vždy jen bradavkovité. lánky lodyžní

ínestejnomrn vyvinuté, nejhoejší pomrn krátké, asto jen

i?,—6 ^|,,.ji (-11^ prostední a dolení však 1—2 cm dl. V peslenech

'po 7—8 listech, 0,5—1,0 cm dl,, složených nejastji ze 7 okor-

inatných lánk a z koneného neokornatného 2bunného

I

lánku kratšího než poslední okornatný. První 3 lánky s roz-
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množovacími ústroji. Lístky delší než cystokarpy i na steril-

ních uzlinách zhusta vyvinuté.

V píkopech na rašelinách zvaných »Faule Wiesen« u

Podhráze a v píkopech na luních rašelinách u Hirnsenskéhci

rybníka blíže Dokes (1880, Siten.)
, v tních podle sev. dráhj'!

mezi Všetaty a Byšicemi (1901, Vilh.), v odvodovacích pí-'

kopech na všetatských lukách u Vavince blíže Liblic (1902,

Vilh.), v odvodovacích píkopech mezi Mlnickou, Vruticíi

a Jelenicemi u Mlníka (1902, Vilh.), v píkopech luních

u Putim blíže Písku (Dd.).

Mimo tyto formy zjištna Ch. fragilis ve stavu steril-'

ním z tchto naleziš: podobná /. filiformis Mig., velmi jenu

ná, dlouholistá, zelená, Nitelle spíše podobná forma s neze-

telným palistovým vncem v píkop dráhy u Neteb blíže

Neratovic (Jirsák) ; na všetatských lukách v odvodovacích

píkopech u Vavince (1902, Vilh.) ; velmi silná, dlouho-

listá a inkrust. /. v potoce v lukách u eelic (1885, A^elen.)
;

v jílovítých moálech pi cest ze Sadské k Nymburku (1883,

Velen.)
;
rovnž silná a dlouholistá /, v potoce s istou vo-'!

dou na pasece v lesích Doubice u Sadské (1883, Velen.)
;

silná a dlouholistá /. v luních tních u Nov. Benátek (1870

a 1872, Dd.) ; silná a dlouholistá /. v tních vltavských proti

Roztokm u Prahy (1870 a 1872, Dd.) ; tenkolistá v tni mezi

Kosmonosy a Debí u Mladé Boleslave (1894, Podp.).

Z nepublikovaných dosud naleziš herbáe Musea král.

es. (ster.) : V píkopech a v rybníku u Dokes (1867, Šouta)
;

zcela zvláštní dlouholistá (listy 7—8 cm dl.) a silná forma

u Brandýsa n. Orl. 1868, elak.)
; tenká a dlouholistá /. v ná-

držce vodní ve dvorní zahrad v es. Krumlov.

Ze starších stanovisek eských podle urení Leonhar-

diho: v rybníce Rozkoši u Bohdane /. minor (Opiz), v po-

hraniním pohoí u Saska (Ch. tomentosa v Opizov herbái, í

F. W. Schmidt), v jednom rybníku u Hochofen (kupeci

Reuss), u Hoátve blíže Nymburka (lék. Všeteka), v úzkém

železniním píkop za Bchovicemi (Leonh.), v zámecké za-

hrad v Teplicích /. major {Ch. Hedugii, fará Karl) , v sto-

jaté vod podle dráhy mezi Roudnicí a Terezínem (1861, A.

Reuss fil.), v opevovacích píkopech v Terezín /. hrevi-
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Ibracteata superne brevifolia valde incrustata (1860, Leonh.),

I

v rybníce Pedboji hluboce pod vodou /. streptophylla (1863,

Leonh.), v loužích u Vrbna /. longibracteata (1861, Eeuss

fil), v rybníce u Pardubic jako Ch. pulchella (Opiz, Bohm.
phan. u. krypt. Gew.), v rybníce u Horek nedaleko Chlumce
v jiínském kraji (1834, Weitenweber), za hrází vltavskou

ped Chuchlí a v starém toku Vltavy nad Bráníkem u Prahy
(1866, Leonh.).

,i) Hlavní žebra vyniklá nad vedlejšími se zetelnými
[bradavkami nebo ostny.

24. Ch. delicatula Agardh v Syst. Alg. (1824) p. 130.

Leonhardi, Oster. Arml. (1864) p. 90; A. Braun, Char.

v. Schles. (1876) p. 411; Braun-Nordstedt, Fragmente

(1882) p. 184; Sydow, Europ. Char. (1882) p. 97; Migula,

Char. v. Rabenh. Kryptfl. (1897) p. 752; Synoptis Char. eu-

rop. 1898) p. 164; KuczEwsKi, Morph. u. biol. Untersuch. an

Ch. delic. f. bulbif. (1906).

j

Tento druh nepokládá se za pesn ohraniený, spíše

mohl by býti zahrnut do širšího obvodu forem Ch. fragilis.

Habitueln podobá se také Ch. fragilis. Obj^ejn tvoí nízké

itrsíky, s lodyhami tenkými, tvrdými, jež zstávají sušené

oblé. Eozvtvení bývá hojné, zvlášt v dolení a stední ásti.

lánky lodyžní jsou obyejn kratší než dlouhé, jemné listy.

Okornatní jest trojadé; vedlejší žebra jsou slabji vyvinuta,

kdežto hlavní žebra je pevyšují. Zeteln vyvinuté ostny na
hranách jsou jako vyvýšené, podlouhlé bradavky nebo drob-

né, dosti silné ostny. Palistový vnec jest velice význaný a

hoení palisty jsou znan dlouhé, dolení kratší. Listy jsou

pomrn tenké a dlouhé, po 7—8 peslenech, mají 7—8 lán-
k, z nichž krátký konený lánek jest 2bunný. Rozmnožo-
vací ústroje jsou podobné jako u Ch. fragilis, nejastji na

;
prvních 2 uzlinách. Jádro podlouhlé, ervenohndé, menší

':. než u Ch. fragilis, 0,4—0,44 mm dl., 0,23 mm šir.

i

eské rostliny patí ke var. bulbifera A. Br. Na spod-

míeh lod^^žních uzlinách jsou vyvinuty bílé hlízky 1—1,2 mm
v prmru. Jimi rozliší se tato parožnatka nejlépe od Ch.

fragilis.
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Nový tento druh pro echy sbírán blízko hráze na poJ

kraji rybníka Proiidniekého u Chhimce n. Cidl. (1901, Vilh.).

T^to vzácnjší var. než vlastní Ch. delicatula, jež vyskytuje

se po Evrop, Asii a sev. Americe, známa jest dosud z máloi

stanovisek (z ostrova Usedomu, Brandeburska, Šlesvicka-

Holštýnska a Švýcarska).
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Seznam vyobrazení v textu.

Chara aspera Wi.d. z tn u Všetat v Polabí.

Obr. 1. Klíeni jádra (j), z nhož vyrstá prvoklíek (p) a hlavní

koínek prvoklíku (r).

Obr. 2.—4. Další vývoj prvoklíku a hlavního koínku z jádra.

Obr. 4.— 9. Postupný vývoj provoklíku.
Obr. 10. Vývoj peslenu listo^^ého prvoklíku a pupenu vlastní

rostliny (1.—6.).

Obr. 11. Peslen list prvoklíku a pupen (v).

Obr. 12. Peslen list prvoklíku s pupenem v dalším vývoji.

Obr. 13. Pupen prvoklíku vyatý ze strany.

Chara hispida L. z tn u Všetat v Polabí.

01)r. 14.—16. Peslen list ]n'\'()klíku z rzných stran.

01)1-. 17.—19. Peslen list prvoklíku s pupenem.
Obr. 20. Peslen list prvoklíku s prvním peslenem vlastní rost-

liny a se špikou prvoklíku.
Obr. 21. Peslen list prvoklíku s pi-vním peslenem vlastní rost-

liny v jiném stadiu.

Obr. 22. Listová uzlina prvoklíku v ezu píném.
Obi-. 23.—25. Rzné zakonení špiky prvoklíkové u téhož druhn.

Obr. 26. Uzlina koínková pod j.eslenem listovým na pi'voklíl<u.

Obr. 27. Další vývoj uzliny koínkové pod peslenem listovým na
prvoklíku.
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Obr. 28.—29. Vznik a další vývoj uzliny na lilavním koínkn na ,,

prvoklíkn. •
|

Obr. 30. Napnchlé uzliny lodyžní a bambnlky na lodyze a rliizoi-

decb ze spodní ásti i-ostliny.

Chara foefida A. Br. z tn n Všetat v Polabí.

Obv. 31. Tlíska plovoncí v protoplasm v lánkové bnee prvo-

klíkn pod listovým peslenem.

Nifella opaca Ag. /. conglomeraia A. Br, z tn n Všetat v Polabí,

Obr, 32. Celkový babitus.

TolypeUa prolifera Leontí.z rybníku u St. Hasiiiy blíže

Eožalovie.
Obr. 33, Celkový habitus.

Obr. 34. Plodonosný list.

Obr. 35.—36. Rzné zakonení sterilních list.

Chara pamwnica n, subsp. Charae iniermediae od Lysé n, L.

Obr. 37. Celkový habitus.

Chara foetida A. Br, /. Jovgihracfeaia Mig, z rybníka u V. akovie.

Obr. 38 Celkový babitus.

Chara hispida L. var. equisetina (Mig.) z Neteb.

Obr. 39. Celkový habitus.

Chara hohemica n. subsp. Charae hispidae od V. Vsi.

Obr. 40. Celkový habitus.

Chara a-wera Wld. /. lo?iglspina Mig, z tky u Neratovie.

Obr. 41. Rostlina samí v mladém stadiu; celkový- habitus.

lObi-. 30., 32., 33., 37.-41. fotogr. dr. G. Daxkk.]



Rejstík jmen a synonym.
Kursirou tištná .isoii synonyma, íslo stránky s popisem oznaeno tuným tiskem.

:\ulacanthae 20, 42, 107.

[

Balrachospermum 33.

3ryoph5'ta 33, 34.

Darposporeae 32.

>ratophyllum 4, 31.

L'ladopliora 11.

^oleochaete 32, 33.

liplostephaiiae 18, 41.

)iplostichae A. Br. 20, 41, 96.

•^eorticatae A. Br. 41,. 91.

'iquisetuiti 4, 30, 31.

•^ucharae diplostephanae A. Br.

94.

!

''lexiles 64.

'^'.orideae 32.

"ucaceae 32.

i>loeoearpae 24, 35, 40. 6.5.

ÍTymnocarpae 35, 40, 69.

1 '

jiaplostephaiiae A. Br. 18, 41, 91.

laplostiehae 20.

'lippuris 4, 31.
\

;. hantransia 34.

u-hara Vah.. 17, 18, 19, 20, 22, 23,

-M, 26, 35, 36, 38. 39, .55, 61. 90.

Chara aspera Willd. 5, 14, 15, 28,

42, 43, 46, 47, 49, 55, 56, 59, 62, 143.

f. brevi folia n. f. 147.

f. brevispina A. Br. 145.

f. brevispinae 145.

f. loug-ispina Mig. 145.

— — f. lougispiiiae 145.

— bohemica subsp. n. 3, 42, 49, 55,

59, 141.

— baltiea 28.

Chara brachyclados Opiz 43, 124.

Chara Brauni i Gm. 22, 26, 41, 43,

49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 91.

f. maxima Mig. 93.

f. laxior 11. f. 94.

— caiiescens Lois. 5, 17, 41, 49, 56,

59, 62, 94.

Chara capillacea Thuill. 149.

Chara capillacea Wallm. 150.

Cliara c-eratophylla Wallr. 18,

41, 43, 45, 47, 49, 55, 56, 59, 62, 96.

Chara contraria A. Br. 18, 41, 47,

49, 55, 56, 59, 61, 63, 97.

f. bohemica ii. f. 100.

— ~ f. brachyphyl^a ii. i'. 99.

f. eommiinis Mig; 101.

— - f. leptosperma n. f. 102. ,

— — f. maeroteles Mig. 98.

f. microteles Mig. 101.

f. polysperina ii. f. 98.

f. tnrfosa ii. f. 99.

_ . _ var. hispidiila A. Br. 101.

var. subiiiermis A. Br. 98.
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Cliara contraria rar. gymnophylla
A. Br. 102.

Chara coronata Zrz. 45, 47, 91.

— — /. maxima Mig. 48.

Cliara erassieauljs 56.

Chara crinifa Wallr. 46, 47, 94.

Oiiai-a tlelicatula Ag. 43, 48, 49,

56, 59, 159.

vav. biilbifera A. Br. 3, 14,

159.

— dissoluta 55.

Chara equisefina Kutz. 36, 137.

Chara flexilis 43.

Chara foetida A. Br. 5, 17, 18, 23,

26, 36, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55,

56, 58, 60, 62, 63, 109.

-- — f. hohemica n. f. 118.

f. brachyphyra Mig. 124.

f. brevifolia Mig. 122.

— — f. brevispina n. f. 128.

f. eanesceiis u. f. 116.

f. eapitulifera ii. f. 113.

f. condensata A. Br. 117.

f. cong-lobata n. f. 130.

f. densa Mig. 114.

f. elongata A. Br. 125.

f. flexiloides n. f. 112.

f. g'ymnoteles n. f. 129.

f. humilis n. f. 111.

f. laxior 11. f. 131.

— — f. long-ibracteata Mig. 120.

— — f. niacropyrena ii. f. 127.

f. macroteles Mig. 119.

f. iiielanopyreiia Mig, 132.

- f. niicracaiitlia ii. f. 127.

f. niicrosperiiia n. f. 132.

f. microteles Mig. 129.

— — f. normalis Mig. 117.

f. pahidosa ii. f. 114.

f. paragyiniiopliylla Mtg.

129.

— — . prateiisis n. f. 112.

f. prolifera ii. f. 115.

f. pscnidocoiidensata ii. f.

121.

f. psoudocoiili-aria Mtg. 123.

Cliara foetida f. pusil'a Mig. 1''

— — f. rarispina n. f. 128.

f. rivularis n. f. 115.

f. riidis Mig. 48. 126.

c. rudis f. subhi.spida para

ciCata Leonh. 126. !

Cliai-a — f. saxatilis ii. f. 116.

f. subgymiiopbylla Mig. 1^

— — f. subhispidae Mig. 125.

f. subinermes Mig. 111.

f. subrudis Mig. 113.

f. tenuis 11 .1 120.

Chara foetida f. turfosa ii. f. 11

f. nlig'iiiosa 11. f. 125.

— — var. hrevibracfeata A. B
43.

Chara foliata Hartm. 150.

Chara fragifera 28.

-- frag-ilis Desv. 5, 17, 18, £9, ^

43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 58, 61, (

147.

f. braehyphylla Mig. ex

156.

/'. brevibrachteafa Leox
149.

f. brevifolia n. f. 153.

f. capitatella ii. f. 153.

f. gTacilior n. f. 156.

/. lorigibrachteata Leox
150.

— — f.iiiacrophylla n. f. 154.

— — f. maeropti^ae. 154.

f. iiiacrostephaiia n. f. 15

f. microptilae. 151.

f. iiiollis n. f. 156.

— — f. normalis Mig. 151.

f. pseudacaiitha n. í. 21, li

f. pusilla n. f. 157.

Chara fragvilis f. tenuis n. t 1-

var. barbata Gan. 150.

— - g'lobnlaris Thuill. 149.

— g-yninophylla A. Br. 23, 3;!, ^

45, 47, 49, 55, 56, 59, 108.

f. tenuis n. f. 108.

— Hedívigii Bruz. Ag. 149.

— hirfa MiíYEN. 150.



MouogTafická studie o oeskýcli parožiiatkácli. 167

C!hava Hippelliaiia ii. subsp. 3, 23,

41, 49, 55, 59, 102.

- hispida L. 5, 14, 21, 38, 42, 43,

45, 47, 49, 55, 56, 59, 61. 134.

'

/'. equisetina Mig. 137.

f. inacracantha A. Br. 136.

i. iiiic]"acantha A. Br. 136.

/. micrucantha rohusiior A.

Br. 137.

var. equisetina (Mig.) 36,

137.

var, long-ifolia (A. Br.) 140.

^ iutermedia A. Br. 3, 17, 41, 48,

49, 51, 56, 59, 103.

- — /. condensafa Mig. 48, 106.

liara Kokeili 55.

- rnontana Schl. 117.

- paimoniea snbsph. n. 3, 41, 49,

55, 59, 104.

— f. coiidensata ii. f. 106.

- pilifera Ag. 150.

- polyacantha 56.

- píilchella Opiz. 147.

- i-udis A. Br. 42, 45, 47, 49, 55,

i 56, 59, 113.

j- scoparia 55.

!- stelligera 45, 47.

- strigosa 55, 56.

siibhispida A. Br. 125.

;- subspinosa 47, 49.

j- tenuispiua 55.

i- trichoides Kutz. 150.

'- Hiberculafa Opiz. 43, 121.

'irgata KiJTZ. 150.

- vulgaris 43.

Jíliaraeeae Leonh. 17, 25, 35, 39,

i,
88.

•'haraceae L. C. Ricii. 31, 63.

pharopliyta 32, 33, 63.

pharopsis Leoxh. 91.

('haropsis Ktz. 35.

phloropliyceae 32, 33.

I
4

(sostichae A. Br. 41, 94.

(Lamprotbamnus Nordst. 35, 55.

I— alopecuroides 29.

Leiiiaiiea 33.

Lyclinotbamniis Nordst. 35, 55.

L^chnofhamnus Rupr. 35.

Lychnothanmiis barbatus 55, 56.

Marsiliaeeae 31.

Monarthrodactylae 18, 35, 40, 64.

Myriopbyllum 4, 30.

Najas 4, 31.

Nitella Ag. 17, 18, 23, 24, 26, 35,

38, 39, 49, 55, 59, 61, 64.

— batraebosperma 55, 56.

— eapitata Ag,. 40, 43, 45, 47, 49, 55,

56, 59, 61, 66.

f. capituligera A. Br. 68.

NitelJa eapitata . elongata Le-

onh. 69.

•
f. long-ifolia A. Br. 68.

— eerniia 29.

— flabellata 47, 49.

— flexilis Ag. 40, 43, 44, 45, 46, 47,

49, 55, 56, 58, 59, 62, 74.

f. antheridiis stipatis Le-

onh. 77.

f. brevifolia A. Br. 77.

f. laxa n. f. 61, 62, 77.

— — f. loug-ifolia A. Br. 76.

f. subeapitata A. Br. 77.

— gracilis Ag. 5, 29, 40, 43, 45, 46,

47, 49, 55, 56, 59, 61, 79.

f. brevifolia A. Br. 82.

f. condensata RabH. 82.

— __ f. conglobata A. Br. 48, 82.

/. contracta Leonh. 80.

f. elongata A. Br. 81.

— — /. elongata Leonh. 80.

— —f. genuinae Mig. 81.

Nitella gracilis /. gracillima

Leonh. 80.

f. long-ifolia A. Br. 81.

— — f. nornialis Leonh. 81.

f. robustior A. Br. 82.

f. simplicior Leonh. 80.

f. simpliciores Mig. 82.
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Ni telí a grácii is f. polyglocbiii

Síegm. 48, 82.

/. polyglochin Leonh. 81).

— niucronata A. Br. 40, 43, 45,

47, 49, 55, 56, 58, 59, 78.

f. hetermorpha A. Br. 79.

— — f. liomomorpha A. Br. 79.

f. robustior A. Br. 79.

f. teniiior A. Br. 79. .

— opaea Ag. 40, 45, 47, 49, 55, 5(

59, 69.

— — f. conglobata Mig. 72.

f. eongloinerata A. Br. 74,

f. heterniorpha Mig. 72.

— — . laxa A. Br. 61, 71.

f. longifolia A. Br. 48.

Nitella opaea f. pseudoflexilis n.

t 71.

f. subcapitata Mig. 71.

/'. suhglomerata A. Br. 74.

— syncarpa Krtz. 29, 40, 43, 45,

46, 49, 55, 59, 65.

— teimissima 46, 56.

— translueeiis 56.

Nitellaceae Leonh. 17, 25, 35, 39,

63.

Parožiiatky 63.

Pbaeopbyceae 32, 34.

Pbycobrya 32, 33,

Piperaceae 31.

Phodopbyeeae 33, 34.

Thallopbyta 4, 13, 32, 33, 34.

Tolypela Leonh. 18, 23, 24,

35, 39, 55, 61, 83.

— giomerata Leonh. 18, 40 46,

49, 55, 56, 59, 62, 86.

— intricata 56.

— nidifica 29.

— prolifera Leonh. 3, 18, 40,

55, 56, 57, 83.

Tolypellopsis Mig. 39, 55, 88.

— stellig-eTa Mig. 15, 28, 29, 40,

55, 59, 89.

Triplosticbae A. Br. 19, 42,

Tylacaiitbae A. Br. 20, 41, 96

Vaucberieae 32.

Zauichellia 4, 31.

m\
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III.

Arithmetische Transformationen.

Von Franz Rogel in Klagenfurt.

(Vorgelegt in der Sitzung- am 21. November 1913.)

I. Ableítong der Transformatlons-Gleichung.

Es sei
h

LEEE^/(.),y(.) (1)

die zu transformierende Reihe, worin f, g Funktionen be-

1
zeichnen, die

1. eindeutig und

2. flir endliche Argumente endlich sind; ferner

sei

/W= í(»'+l)-íW (2)

^(^)i=zi)(f(,)) (3)

;

wo f eine zahlentheoretische Funktion vorstellen

moge, die bei znnehmendem Argument durch positive
ganzzahlige Argumente l-^ eine Wertánderung erfahrt,

so zwar dass

und Si das kleinste, ij das T^®und^«-i das grosste zwischen

i « und h liegende der Bedingung (4) geniigende Argumente ist-

Die Gesamtheit der Zahlen a lieisse die "h-Y o 1 g e der

j
Funktion f.

I

Da die discontinuirliche Funktion f (j') also nur an den
' Stellen j'=á eine Zu- oder Abnahme erfahrt, so besteht

SMtzber. der k. k. bohni. Ges.s. d. W/ss. II. Classe. 1 .
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III. Franz Kogel:

gia)— g{a-hl)= =^(5, — 1),

gik)— g{h+ l) = =^(30— 1),

gih)-=gik'i'i)— —gih — i),

</ (j«-i)= ^ (5«-i + 1)= ^g{b),
j„_i ^b<.ln

.

Setzt man abkíirzungsweisé

i" U')= ^r , g ('')= 9 v , so wird

+ (?:.~,+i— j:^J gz,-{- {h.+2 — h^+í) gz,+i + + {h.— hr-i)gz^i +
+ fe.+l— ^J á^^a^- (^2+2— írV.+0 á'^ +1 + + (^'^3— ¥^3-1)^^3-1+

+ fe„_l+l ~hn-l) ghi-& (?2 ,-1+2— c~„_l+t) Í7%-1+1+

•
'-\- i^b+i—W gb—

= (.-i — ía) ga+ (í.-,— í?.. ) gz, + (í:.3 — fe ) gz,+ . . . .

= — ía ^a — h, igz, — gza) — ^2 {gz, — gzj— . . . .

. . . . hn—i(g^n—i 5'«w—2) ~r í'j+1 á'^H—15

demnach ist die verlangte Transformations-Gleichung:

b

S fiv) g{v) = í (6 + 1) giin-i)— l^{si)g{k) + gia) [í(5i) — M]
rt—

2

^ (30+1) [^ (3^+1) — í/ (ho)], (5)

w—

2

<7=1

Ist :í=Jo, so schreibt sich einfacher

b

n—

2

n—

2

0=0

Beziigiich der Funktion ,(/, die als »eingeschaltet« ge-

dacht wird, ist zu bemerken, dass wenn i) eine stetige
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Funktion ist, f und g dieselbe j-Fo]ge besitzen, was aber

nicht der Fall ist, wenn ^ ebenfalls eine unstetige Funktion

ist, so dass dann zwei verschiedene Transformationen zu

Stande kommeu, jenacli dem die S-Folge fiir f oder g zu

Grunde gelegt wird.

Die Transformations-Gleichung (5) sinkt zu einer leeren

Identitát herab, wenn die 5-Folge die natúrliche Zahlenreihe ist,

w. z. B. in dem Falle eintritt, wenn die Primzahl Pj als

Fnnktion f des Zeigers % angesehen wird.

Was die durch die Funktional-Gleichung (2) definierte

Funktion j anbelangt, so bestimmt sich diese durch / mittels

So ist, wenn

@„= 2í(l)-?í(2)+ ^(3) h . . . +(—1)V(7^)

^j—

1

^jgerade,

)
— 1 -j- "ít (n)

I
ungerade,

/(,) = @„+i— @„= (— 1
)
" 2í(^+i) ;

^•'»)=z©„zzz-l+
^~^~^^"

3t(.),
_

(7)

wo2t(n)die Anzahl der Primzahlen ^ r^ vorstellt. Ist /(?/) eine

I in eine unbedingt convergente Potenzreihe entwickel-

bare Funktion, so lasst sich ^(y) mittels Bernoullischer Funk-

tionen B, bestimmen.
' Denn ersetzt man in der Maclaurinschen Entwicklung.

v—

o

y* durch

—^[B.+i(:í/+ 1)-B.+i(2/)],

so ergibt sich

(8)

Besonders einfach bestimmt sich ?: {ij) in den folgenden

acht Fállen:
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1. f{i/) = i, Hy)= y; (9)

2. f{ij) =, (^)=^; (10)

3. fitj)= if , í {y)=y^^ B,.+i Uj); (11)

4. fUj)^[a-\-(ij^l)d]e^+\ Hp)= y^{a-i-y.d)e''=

_ r/ — (g -f ^6^) e
|
de{l— e'^) ,"

1-e "^
(1— e)2 '

^^"^^

5. /(ž/) = (,lJ,(ž/) = (^); (13)^

6. fUj)=P,A2j)= l"'~^^~^]: /yte fignrierte Žahl

m*- Ordnung, j: {p) = P,„+i (//- D=
(

"^^

^^^ ^
)

; (14)

8./(2/)=log(í/+ l), ?(^)=log (?/!). (16)

Da auch g durch eine Differenz ausgedriickt, somit f
j

mit g vertauscht, sowie

/ (v) g {v) = [{v -{-!)- v] f (v) g (v)

gesetzt werden kann, so ist die Transformation auf dreifachelj

Art aiisfiihrbar.

Besondere Form der Transformations-Gleichung.

Sind a, b-\-l, sowie alle 5 von einer bestimmten Stelle

an entweder zugleich g e r a d e oder zugleieh u n g e r a d e,

so kann auch geschrieben werden

L= (^a+2— ^a ) ga+ (ía+4— ^a+2) ga+2 + • • •

+ (^3,
- k^-2> 9h-2+ ^h+2- ^V) £>k+-'-

-f- il^b+1 — f6-1) gb-1 ;

demnach siilt



Arithmetiiscbe Traiiisforiiiatiouien. 5

h b—

1

S [ {v+ 1)- í iv)] g{v)=Y^ [l (A+ 2) - í: {))] g Q). (17)

/=a ^.=7, 0+2, . . .

Setzt man hierin

i' {v)= E„i (í^)

d. i. die »Euler sche Puiiktion« m*®'" Ordnung erster Art, so

ist wegen

j:a+2)— ^'a)=2E\„,a+i)

— siehe des Verfassers: »Theorie der Eulerschen Fiinktionen«,

Sifczgs.-Ber. d. Kgl. Bohm. Ges. d. Wiss., 1893 —
h

2^ E',„ {v+ 1) ^a)= Em (^ + 1) ^ (ín-i) - E,„ (5,) ^r (Si)

y=

«

H—

2

Fiir t(';)=2í(v) ist die eingangs gestellte Bedingung
vom dritten Gliede an (in L) erfiillt und kann daher die Formel
vom vierten Gliede an angewendet werden; es ergibt sicli

[E,„ (2) -Em{l)]F (1) -f [E.. (3) - E., (2)] F (2)+
b

+ 2^ E'.. {v-^l)F [^ií {v)] = E,„ (6 + 1) F {n- 1)
-

í' = 3, 5, . .

- E., (l)F(l)- ^E,„(p.) [F{^)-F{r-l)]. ^^^^

Anwendungen.

Die Formel (5) soli nun fiir jene Fálle spezialisiert

werden, wo die Funktion f ein »grosstes Ganze« ist und zw.

t(íc)= |/i:z; -\-i\, 1 hx -\- i

hx -\- i

A und i ganz oder gebrochen, h^^o, i= o.

Yon einer gewissen Sstelle Xo an ist

\{x^l)-\{x)— ±l oder= o, (20)
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jenachdem x-{-l bezw. x ein Element jr cler der Funktion
\

f zugeordneten h
— Folge ist oder nicht, eine Eigenschaft, von i

der bei den nachfolgenden Transformationen ein ausgedehnter

Gebranch geraacht wird.

1. f (a?)=
I

/iíc+ /'

I,
o < /i^ 1 , a= o.

Das unterste Glied der ^- Folge — j,
— ist der kleinste ii

Wert der Veránderlichen x, ftir den
i

f(ai)= l'/| + i

ist. Ftir das beliebige Glied ar besteht

f(3.)EEE^ = .+ |^•| (21)

=
I

Mr 4" *
I

= Mv -{-'i Q, 0'^Q<il.

Nun ist Q<ih; denn setzt man Q=^h-\-cc, a^<;i, so ist

fy = hh' -\- i— h— c= ^ {]> — 1) + i — «= 1' -[-
I

i
I,

ferner

f(S^ — l)= f.-i=/i(5. — l) + /-í»'=i^— l + l^l, o^^'<l,li

woraus durch Subtraktion 1 =^ c'
— « hervorgeht, was nur bei

negativem a mogiich ist; es ist daher Q=^h — a oder

-j-'>l' Dies beriicksichtigend ergibt sich aus (21)

oder

_ [v —'i-\rQ_ v-\-\i\ — i
I Q

í' +
I

i

(210

wo
II
a

II
= <2, wenn a g an z und

II '^~l~í>ll= <^"f" 1> wenn o<,q<i\ ist.

Das Ergebnis (21') lasst sich noch auf folgende Art be-

grlinden

:

Die Gleichiing

f r — 1=
I

llX+ '/
I

= hx -\-Í —
Q

hat im allgemeinen mehrere Wurzeln x\ der grosseren Wurzel

entspricht der grossere Eest n. der grossten Wurzel a;max



Arithnietisciie Traiisformatioiiieii.

der grosste Rest. l-\-x max erzeugt bereits fr - 1+ 1^ [> und
ist daher ein Glied ir der i - Folge, zu welchem ein Rest

sehort, der entweder gleich Null oder kleiner als h ist.

Aus Jr = jr--j_±Q_h
h h h

imd
h

1 folgt aber, da die zwei Glieder rechter Hand

eine ganze Zalil zur Šumme baben

h' = U

h

+ U-|-/

wie oben.

Eudlich findet sich aus

S,í
_ 1 :^ ^< 5„

i, _ 1 izr >^— 1 + I
/ 1
=

I

hin - 1 + / 1
=

I

/i (h> - 1+ 1) + '^
I

=
= \hihr-i^2) + i\= \hb^i\,

somit

. n--l=^\hb + i\ — \i\ (21")

und

Dass durcb die Annahme h^l dio Gleichung (20) erfiillt

ist, folgt aus

oder h^l-{- Q
—

g
— l*^? — Q<-1'

B eispiele.

a . f (u) = u'", 1) (u) = u'' ; o^a^hi.

Zufolge (5) ist

h

(m + 1) S r- (I hy + i |)'' = B,„+i (b + 1) (| bh + / 1)''
"

1 + UI-'/
B /»/+!

1 -\-\i\— i
{l + \i\y-h(\ah+ i\)rBrn+l

B(a) Yb)H+]

a=l
h

[{a+l + \i\y-(o+\i\Y (22)
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Fiir den besonderen Pall

1 .

m.=^o, r— 1, a^=o, b^c— 1, ^= -^ ist
c

C—l

/ + v

c
= c i + 1

1_

c
i— '

'

na

n— L= •H
c—

c

1 —
i

M—

2

^ (ca-]rc-{-c\i\ — \ci\).

l-|-í>
, Q— I — «l;

es sind nun zwei Falle zu unterscheiden:

a) Q <C— , 71— 1= O, ?i— 2 := — 1, die rechtsseitige Šumme

entfallt daher und

denn es ist

ct c
I

'i
I

-j- C()
I

= c jz
I

we^'en c^) •< 1;

b) q'>— , n— 1^1, n — 2= 0, die rechtsseitige Šumme

besteht nur aus einem einzigen Gliede und

S^=^i-\- c\i\— (c-\- c\í\ — \ci\)=^\ ci I,

folglich in jedem Falle

S=\ci\

iibereinstimmend mit einer bekannten Formel von Her-
m ite.

Ein anderer bemerkenswerter Spezialfall ist

m= 0, >• -^ 1, /= O, k=— , r f^ s,

wofiir

h — , i" {u)= u und

S"f
r=\'

= (/; + !)
r

n-l

(23)
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Wird ferner b— s— 1 angenommen, so ist, wenn

a) /•<§, (s-1) r~l,

—í
S "T +S

r

/—

1

a—í

+ 1

r

ebenfalls in tTbereinstimmung mit einer Hermite'schen Formel.

r
b) 'r>5, (s—iy

s—l

S

-1-1

MmÁ Q \ Ámá
\ r

V=l

woraus wegen

(T=í

_ r
-.

s

s
o—

r
—

= (
— r

s

n 1,

- -1 (5-1),

s—

1

2^=1

— 1

~{r-l){s—\)

a=í

= (5 - 1)
r —

1

(230

folgt.

í (vH- 1) — ^ (v)= 1 oder O, jenaclidem v-\~ l-\~ j die Form t'' hat

oder nicht. Durch die Substitution i^= t' — 1 — j werden die

alten Grenzen v O, r=6inTi =lh'l + ill und t2 ==

—
I
^^ + i+ 1 1 verandert. Ferner ist ý (ja + i)— ^ (5^ )= 1 oder

'^=0, jenachdem (7-|- 1 -}-
|
i|, gleich einer Primzahl poj ist oder

nicht. Wird mittels dieser Gleichung pcu als neue Stellen-

.variabele in der rechtsseitigen Šumme R eingeflihrt, so

erstreckt sich die Summierung auf alle nicht unter 1 + 1 ' I

'hegenden und \hh-^i\ nicht libertreffenden Primzahlen pw;

zufolge (50 ist dann
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5]3l(UT''-iJ)=r|V& + i + l|2l(|M+í|)-2í(|,-|)|Vi|

r

-S V.Í+ ^-r'" ; (24)

ii = hj -\-h— i.

2. f (íc)=
I

'i'
— hx\, (Xih'^ 1, z > /ijc.

Nimmt v um eine Einheit zu, so nimmt f(S;,) um eine

Einheit ab; demnach ist f,, + v constant = f (o) + o =
|
i |,

daher

Hh) = lr = \í\ — r. (25)

Wachst X in

^ (x)^i — hx — Q, o ^Q<il,

so nimmt q bis zu einem Gliede 5 der 3-Folge ab; íCmax, das

grosste ein bestimmtes fr—i hervorbringendes £c, besitzt dem-'

nach das kleinste o. Dieses Qmin ist <: h; denn ware ^ > h,

so konnte íc noch um eine Einheit vergrossert werden, wáre

also kein ccmax. Demzufolge ist

ÍCuiax
- Omin

/i h

i — fJ'-l

ferner

hj. 1 "~r ^max— 1 ~r

h

i— fr-l

h

woraus mit Riicksicht auf (25)

v-\-Í^\ i

3,.= 1 +
h

(250

hervorgeht.

Die obere Grenze n — 2 der Šumme R ergibt sich aus

hn-l ^ 6 < hi

und zwar ist

f„_i = |?-| — íž,+ l = |i — /^(J„_l^-l)| = |•/— /i(j„_i+ 2)|= ...

. . . = h'
— /ife

I

,

folghch
n-l = \i\-\i-bh\, (25")
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lind

ín-í =^\i— bh
I

.

Die Annahme h^l befriedigt (20); dnu es ist

f (a: + 1) - f (íc)= ?• -]i(x-^l)~ (i - hx) -q + q'^1,

wenn
Q ~ 0^1-\-]l.

O f{u)= u'\ \){u) — ur; a — l-

{m + 1)£ »''"
( I

? — hv
I
Y = B„,+i {h-\'l){\i-hh\ y (26)

>' — i

Sb,

y;i = O, r= 1;

ff+ '?" — U" [(|/|-l-a)'--(|/|~a)1

5]|/-/n'|=(6+ 2)h/-(6+ l)/H-2|/|-y]
r-l

(7+i— !'?

(260

y 5í (1;/, - 7,^,^1)= I
v&+,/+i 1 51(1 /-6/n) -liiTí 1

^ Í\Í\)

+s
?

Vi+^-+
*— 1 pco

h
(27)

Grenzen von t wie iii (24); — o-i-\i\=^ p,,^; p^.j dnrch-

láuft alle Primzahlwerte, die nicht iinter \i\ liegen und
'' — hk

I
+ 1 nicht iibertreffen.

m = 0, 'r= 1:

Y^^H\,h-hr\)=\h-^j^m{\i-hh\)-\j\^{\i\)

OJ

3. \{x)
— 1

I
— 1 poj 11

h IJ (27')

hx-^r i
, i, h<i 1, }i> o.
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:

(-)

oder

(O)

Um eine Stelle Xi zu ermitteln, von welcher an

Hx)-Hx+ l)^A

1 1

hx -\-i hx-{- h-\-i

Q<1, o<Zg<.2,

o, 0^^(>,

setze man dielinke Seite von (O)gleich 1, wofiir f(rr)

—

^{x— 1)=
= 1 — Q-i~ Q d. h. zwischen O nud 2 liegen und da es keine

gebrochene Žahl ist, notwendig = 1 sein muss. Die einzig

in Betraeht konimendo, Wurzel dieser quadratischen Gleichung

h-x' -{-{h+ 20 hx+ hí — /^+ z^= O

ist

folglich

X-
1 i

I
l/l

,

1

h h

Um aber mittels Xi das kleinste Argument x^^Xi — y
7M erhalten, fiir welches die Bedingung (=^) nocli erfiillt ist,

hat man den grossten Wert y, der den Ungieichungen

Xi^-y
h {xi — i/)-{-i

-.> aji 4- ž/ ~ 1

oder
hy^— iy— hxi ^— ixi-\- 1<0,

hy-' —y{i^ h)— (xy — 1) {hx, + i)+ 1 > O

geniigt aufzusuchen.

Da Xo — 1 ein Hxo — l)!>f(.'Xo) entspricht, so soli

= ÍCo

gewahlt werden.

B e i s p i e 1.

Hx)^
1

, x^ =
0,07.^+ 0,03

2+ ^>0,I
1

7— 0,07 (/

100

2 7 ' ' 7

>i + ;/, /y

= 2, ,

o,
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somit íi;o==íCi =2;

h
O, 1, 2,

h h h h
3, 4, 5, 6, 7, 13, 14

f(a;)= 33, 10, 5, 4, 3, 2, 2, 1,

Unter der Bedingung

1, o

oder

ist

/^— /i(l — =

Da ír =: f;._ 1 — 1, so folgt

f„=f,-.+ l. (28)

Aus

ergibt sich ferner

hx+ i hx+ ^
í*, o^í»<l

a?:

/if ,. _ 1 -j- /lí> /^

Im allgemeinen entsprechen mehrere x demselben Funk-

tionswert f^- 1. Je grosser x desto kleiner —j—q^y , desto kleiner

daher au.ch die diesen x zugeordneten Reste q. Dem grossten

X entspricht demnach der kleinste Rest ^o; andererseits

ist aber

^ 1 i

folglich ist

1 i_

k
í/inax

h
'

h\r

Dem nm Eins vermehrten ojmax entspricht aber eiu um Eins

vermindertes '-i, ist daher ein Glied \r der 5—Folge; dem-

nach gilt

hr~
hh-x

+ 1
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oder mit Beachtung von (28)

1
\r

Encllich folgt aus

und (28)

f„_l=zf, — í;+ 2:

/i(fi+2-r) h

1

+ 1,

hh 1 + '/

1

1

hilu-i + 1) + i

woraus

und

hh + i

n — 2= U
hb + i

r.-i
hb + /

hervorgeht.

1

B ///+!
/^(l+l) /i

B,„+i (6 -}- 1)

''+i).í:-

II hb -i

+Sb)H+ I

/?- (i + 1 — ff) h

2

+ 1

+

m— O, r— 1

:

h

(29)

1 I

hr-^i\

+S

hb + i

1

-1- ti

0=1
/i(fi+l-0) h

hiU + l) h

+ fx-l.

^) ic{u)=
\
\u+ ./

1

, 1) (u) — i'l {u): a= h, Ih — h+ hj— «,

i<2-l.
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á^d^T^hl^p^NI^I)
21 (fi) Vi+i+

/^(fi + 1) ' h

bh + i

+

H-S V^- + i +
7?.^,

(30X

iGjenzen von t wie in (24);

1

/ž,6 -l-i

4. Hx) ,i,h<.l, i > /ž-x.

,
i— hx

,

Lim eine Stelle Xi zu bestimmen, bis zu welcher

1 1
^x^Hoo)-~Hx~ 1) — ^+ ?',

í' — hx i -{- h — hx

noeh= 1 und ^x+i > ist, setze man analog wie in (3)

1 1

i— hx i-{- h — hx
= 1, V^l

woflir Jx^=l — Q-\r- q', also O < /x< 2 ist. Hieraus folgt aber,

der Jx eine ganze Žahl ist, dass ^/x=l sein muss. Die Auf-
losung der Gleichung (»«) oder

h^ x^ — hx {2i + /i) + ^' -^ih — h= (h)

ergibt, da nur die kleinere Wurzel in Betracht kommt

tX/i
7. I 9 y i,h h^ á

Mittels Xi findet sich das grosste Argument Xo — Xi -\- y^

Ifiir welehes obige Bedingung noeh erfiillt ist aus

Xx + y

oder

i— h (xi + y)
< ^1 + ?/ + 1
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jhy'- + (2 hxi — O y + hxr — /^i -f 1 > O
|

\hy^ + (2 hxi — O 2/ + ^íCi' — ^^ri + !—(? — /ííCi) < 0,(
1

indem man die grosste, beiden Ungleichnngen genugende(|

Žahl y aufsucht.

Die obere Grenze b ist der Bedingung

b ^xo
unterworfen.

Damit Xo gleich dem grossten, noch ein positives f er-

j_
1zielendes Argument, aLso wird, ist das Bestehen der

-aus ()-() flir 33=

h' — h

hervorgehenden Gleiehung

(2i -^ h) ^ i'^+ ih — h— Q

•erforderlich. —
Aus

f^

folgt ferner

Die Gleiehung

U'-i + 1 und f (0)

f.=

^v—l

(31)

1

i — hx

hat im Allgemeinen mehrere Wurzeln x und da f ix) mit

-zunehmenden x grosser wird, so folgt, dass auch der Rest q

zunimmt. Es entspricht daher der grossten Wurzel ^Tmax der

grosste Rest q und der kleinsten, die identiseh mit einem

Gliede j,, der ^-Folge ist, der kleinste Rest. Wegen ^ <; 1 und

wenn qX) ist dann

x^.. <i - (f„-, + l)/'

d. h. gleich der grossten im rechtsseitigen Ausdruck enthal-

tenen ganzen Žahl, oder weil fr-i + 1 == fr und 1 + o^max = ir

^,.= 1 +
Ui
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Ist aber 9 = O, so kommt

17

daher in jedem Falle

Aus

folgt endlich

fw-l=

_j_ ]_^'~
h U '

i 1 — i 1

h Ih ^ h(
i
+ .)

(3)

i— hn-l Ji

ln-1 ^ 6 < J/í

1

i— (hi-i -\-l)h

1

i— (j„_i 4- 2) /i

i — bh

daher mit Riicksiciit auf (31')

n— 1^ (31")
i— bh

cc) f{u) = 2f', )í){u)— u', a= 0;

On+l)p' [|7^|]'= B».+> (b + 1) (It^I)'
v— l

Sb»í+l

+

w = o, /•== 1:

s / — /i)^

=(6 + 1)
1

n—2

-si—bh
h
f+lil)

(32^)

1 ')-|V7|9l||-
hb

h hpoj
(33)
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Grenzen von % wie in (24); + l^p«,^
hh

wenn i<iO : hx5. f(ír)= ^fhx-\-i

Im allgemeinen ist clie Bedingung (20), d. i.

r

^| hx-]r i

nur fiir Argumente x, die nicht unter einer gewissen Žahl

Xo liegen, erfiillt. Die Ermittlung derselben ist identisch mit

der Losung der Aufgabe:

»Es ist die kleinste Variabele Xo zu bestimmen, fiiéj

welche die arithmetische Reihe

hxo + i, h (xo + 1) + ^, h (xo + 2) + i,

.

.

.

so beschaffen ist, dass zwischen benachbarten Gliedern hoch-

stens eine r^^ Potenz liegt.«

Um dies zu ermoglichen, ermittle man die kleinste Žahl

qo, fiir welche die Differenz der arithmetischen Reihe der

^ten Potenzen, deren Anfangsglied I
| v M ~h l) ist, námlich

{q+iy-^([)q'-'+{l)q''-'+ . . • +
(,/

J 3 + 1 ^ «>

ausfállt. Es muss dann

hxi -j-^^ ^o''

sein, woraus sich eine Žahl

Xi

q'

h
(34)

ergibt, welche die Eigenschaft besitzt, das fiir alle x^Xi
die Bedingung (20) erfiillt ist; Xi ist jedoch im Allgemeinen

nicht die kleinste Žahl Xo dieser Art. Zur Kenntnis dieser

Grosse Xi — ;?/= íCo fiihren aber die Ungleichungen

{q— y-\- !)' >h (xi— y)-\- i>*{q — yY ,

die fiir alle r <[ 5 allgemein aufgelost werden konnen.

B e i s p i e 1. Es sei
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Ux) — \Hlx-{-S7\, ||V37|| = 7,

(q + ir'— q'— 2q + l^á7, qo^2S,

'''
' 11,

47

oder

somit

47 a;i 4- 37 ^ 23S Xi-

(23 — ?/ + 1) ^ > 47 (11 — y) + 37 > (23 — yY'

ž/^-i/ + 22>0, ^^ + ž/-25<0;

2/= |

— 0,5 4-V25,25| = 4,

íCo = a^i — 4 =^ 7

;

11 h h h
x=^0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I 7, 8, 9, 10,...

Íix)— 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 1 19, 20, 21, 22,...

Sehr einfach gestaltet sich die Losung, wenn h nicht

grosser ist als die unterste Differenz der Reihe 1'', 2^, 3'',
. . .,

also

/i ^ 2' — 1

;

es ist dánu
íCo = 0.

Fíir die Anfangswerte von f u. j hat man

a) 2'

b) 2'

l<:h, fi = f (xo), h — ^0

;

l^h, f, = f(o)4-i V"

kleinste Žahl, welche die Gleichung f (h)

Ferner besteht

f. = r4-ft-l
Der Gleichuno;

- 1 und 5i ist die

V^' +1 befriedigt.

(35)

[f—i -^hx-hi =V/^a; + * — (., 0^í><l,

entsprechen im AUgemeinen mehrere Wurzeln

^~
h

pe grosser q desto grosser x und umgekehrt; dem grossten x,

jajmax, entsprieht der grosste Rest. Da o < 1, so besteht

£1/111 aX *^
(f..-i + !)'• - i 1/

-



20 II][. Franz Rogel:

imd

1 ~r íí^max —

Andererseits ist aber

V'^Mr-\-Í
folglich

-. f/-^
5,,^

demnach besteht

V -i
^Ar

V -i
h =""' ^ k

Da nun j,. eine ganze Žahl ist, so folgt

+ 1.

Endlich ist

demnach

r

= (v + f(Si)-l)'-?
/i

r

fn-l= V

1

* — 2= V6/^ + ^ -fi.

(350

(35")

cf) / (u)= w'" , \) (u)= -M* , «= 2Í0

;

í> / '/

im + 1) y; r- (IV /i,.

+

i \y = B,^+i (6 + 1) ( iv^/i+ ^ 1)-^

fi'- - i

v^i

-(a-fT-DM

/i

[((T + f,F

(36)

v=\
V/^rH- (ž> + i)

w—

2

a=\

r

Uh+t
r

fl-^
h

1

5t[fi-lVH]-

(360

/i) i^{u) = \ku-\-l\, l) (*í) = 21 (^),

/(,.) =
I

A; (í.+ 1) +
I

—
I

A:r + I
\
--1, wenn »' + 1 — jV, d. i.
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einem Gliede der der Funkion í entsprechenden S-Folge, also

zufolge (2r)

(O).
-h\l\-l — 1, im anderen Falle aber= 0.

g (Sa+i)— ^ (5a ) z= 21 (a+ fo) — 21 ((7— 1 4- fo)= 1 oder O, jenach-
dem (7+ fo die Form p^ besitzt oder nieht; demnach ist

ž«V h
+ \l\-l — h+ i

k
í:
- i + / 2l(fx) + 3í V"

)(

(b-i-Dk + l

r:-i

21 (bk + 1)

-s( k
Pco—f^

h

k
h

-\-l

(37)

Die Grenzen vou % bestimmen sich aus (O) u. zwar sind

Ti, T2 die ganzzahligen Losungen von

Tl+ UI— ^

k
^2 bezwe.

r+\l\-l — h^l.

In der Šumme rechter Hand durchláuft ^^ alle nieht unter

nicht iibertreffenden Prim-1 + ío liegenden und 1 -\- '^bh+ i

zahlen p^.

6. f(rr)=: V ^ — hx , i> O, i I> hx, b ^

I

Die Bedingung (20) d. i.

^i— hx\— t—hix^l ^1 (?)

ist im Allgemeinen nnr fiir solche Argumente x erfiillt, die

eine gewisse Žahl Xo iibertreffen. Um dieselbe zu bestimmen
verfahrt man wie im vorigen Abschnitte (5) und sucht eine

Žahl C/o, die der Bedingung

geniigt. Aus
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i— hXi ^ Qo'

findet sich dann eine Žahl

Xi—
h

(38)

von der Beschaffenheit, dass fiir alle x^Xi die Ungleichung

(v) befriedigt wird. Mit Hilfe dieser Grosse ist man nun
im Stande die kleinste (v) geniigende Variabele Xo=^Xi-{- y
aus

(g— yV :>i— h (xr -\-y)'^{q— y — I)'' (38^)

zu ermitteln.

Xo ist zugleich eine Grenze, welciie h nicht iibertreffen

darf .
— Im Palle

/i^2'- —

1

ist Xd gleich dem grossten Argument x, das noch einen

positiven Funktionswert hervorbringt d. i.

r

Xq^^\^Í\.

Zwisclien '\{i^)^\v nnd dem Index v besteht die Beziehimg

daher

f.

Die Gleichung

fj'—

1

y-i

—

hx

VI

'\ i
—hx—>, 0^f)<Cl,

(39)

hat im Allgemeinen mehrere Wurzeln x, die um so grosser i

sind je kleiner q ist; dem kleinsten q entspricht das grosste xi ;

Xx
i— {\v—l-\-Qmin)''

h

Dem um Eins vermehrten a^max entsprichtbereits ein fi^=fi'-i— 1

somit

.
I __ Í— (^'4- gmin)^ i — {Ir- 1

— 1 -f gmin)
''

__

h h

i— (fj^-i— gY
0<CTÍ^1,
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i — fund da ff>0, so ist l + a:;max>' 2^
h

Andererseits ist aber fiir ^=

^max
h

foldich

1 ~p ÍCmas h' '-^
-.,.-.^-^^'-1

h

^— fr-l

í?/max,

h

demnach

oder, mit Beachtung von (39)

und

8x = l +

Endlich findet sich aus

{\tí\y

(40)

(40^)

, _ 1=
I
V?:

I

— ^+ 1=
I
V*— Mn -i\= \Ali— h (h -1+ 1)

mithin

yi—hb

n— 1=
I V^" I

— vti— hh\

.

b r r

im + 1) 5]
.-'

(I ti- hv\y = Bn> + 1 (^+ 1) (I ii -IM)

mi

(41)

r=\

^
I

Bm + 1 1+
i-{\1i\-ay

Yi\Si\-o-ir-{\ii\-an

(42)

w= 0, 5= 1:
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S
r=l

"ii—hr = (^ + 1)

r

^i—hb

III. Franz Rogel:

,1-2

?) (M)

\ I— hh

+ IVTI+S

í — {\^|i\~o)

i-{ ti -o)'
h

(43)

kv-^k+j kv-\-j
— 1 oder =:0,

+ 1jenachdem v gleich einem Gliede jV —
7 /c/ i_ o \ 7

(siehe 28') der der Funktion j: {v) zugeordneten 5-Folge ist

r I-

oder nicht; g (3.+1) — g (vd= 31
(| VT| - c; -1)- 2l(| VTl- a) =

/

— 1 oder =^0, jenachdem
| V^ I

— o eine Primzahl poj ist oder
|

nicht; folglich !

tn i— h— h\

— n

Ikb-^k+ j

LI kh-r ]

2t(|Vi-M|) +

^•^o+ilJ ^

k{\\^2— T) k

1

kh+j
,.|2í(|Vil-l)

1

k
h

Die Grenzen von t bestimmen sich aus

+ k+ .i

(44)

1_ ±
k{r,^2-r,) k

O,
A:(\+2-T,) A:

--f =^-1;

die rechtsseitÍ2'e Summieríms' erstreckt sich liber alle nicht

unter V^ — 1 liegenden und 1+ V^ — hb

<3en Primzahlen pco.

Beziiglich f1 und Xo siehe Abschnitt 3.

nicht íibertreffen-
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II.

Eine besondere Art Relationen zwischen Summen von
Potenzen von aus »gTossteii Ganzen« gebildeten Ausdriickei]

iergibt sich aus (5) durch die Einsetzung

j; (v)= e^í*')^
,

g^''>= l) [f (,.)] = e''^"^^

Man erhalt ziinachst

b H-2

y](ež(*'+l)-v— gŠ('')x)g^Wx _j_^ (e^^o+íX_ eVoX)Q^a+lX —
I—

a

<J=]

g[l(^+l)+'?„—i]a- — g (li+'?i)-T _j_ QV(a)xíg§iX gl(«)-v)
(45)

jwo

lund 3^^^ das (cr+l)*^ Element der der Funktion rj (v) ent-

sprechenden S-Folge bedeutet.

Hieraus geht durch Gleichsetzung der Koffizienten der

behebigen Potenz x'' die allgemeine fiir jedeš positive ganz-

zahhge r gíiltige Relation

h n—

2

^1 {I {v+ 1)+ r; (.)]
' - {I (.) + *;

(^')]'-
} + S ^^ (Í<^+1+ no+y

-

+ [fi + rj {a)y — [^ («) + r^ ia)Y , (46)

hervor.

Eine bemerkenswerte einfache Form nimmt diese an,

wenn í und rj Fnnktionen / sind, die sich der Eigenschaft

erfreuen, dass

/(í+D— /(0^A=±1 oder= (47)

ist, jenachdem í -|- l = jr ist oder nicht.

Ftir

v-i-i^if (4r)

>st dann

el(^+i)x_ ^HrU= ,
gl (i^f-i)x (e-x-_ 1)^ (48)
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wo £ = ±1 1, jenachdem ^ eine zu- oder abnehmende Funk-

tion ist.

Eine weitere Polge von (47) ist die, dass auch

jenachdem ^j zu- oder abnehmeud ist und zwar fiir jeden'
Wert von o.

Denn verfolgt man den Verlauf von rj {v) von v= a an-

gefangen, so tritt fíir jedeš 3, welches das Argument v an-

nimmt, eine Vermehrung oder Verminderung des Funktions-

wertes ein, die zufolge (47) hochstens eine Einheit betrágt.

Hieraus ist zu schliessen, dass lyís^j^) ^ íy^ beziiglich a linear

ist, woraus zf= si folgt. Es ist demnach

eVo+ix_ g'/aA-= ^^gVa^ (e""— 1). (49)

Indem man die Resultate (48) und (49) in (45) einfiihrt,

sodann den gemeinsamen Faktor e^— 1 des linkseitigen Aus-

drucks auf die rechte Seite schafft und wieder die Koffi-

zienten der Potenz x'' gleichstellt, so ergibt sich schliesslich

+ B,+i [-^ (jj'^)) + ;y (a)] - B.+1 [^ {a) + .; (a)] }, (50)

r > 1

.

Die neuen Grenzen ti, t2 der ersten Šumme bestimmen

sich aus (47'), und zwar ist

Ist ^^= 5}'?^, so entfallen die letzten zwei Glieder rechter

Hand, und ist (2= j^''% so kann das zweite und das dritte

Glied unter das zweite Summenzeichen gesetzt und die untere

Grenze 0=0 genommen werden.

Zu den einfachsten der die Eigenschaft (47) besitzenden

Funktionen gehoren die im I. Abschnitte 1 bis 6 behandelten
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•>grossten Ganzeii«, fiir welche dort die notwendigen Bestim-

Tiungsstiicke: h', h' und n ermittelt wurden.

Einige besondere Fálle.

a) m=t, ,j{t)=\M-hi\, (I, 1), «= 0; 7^{{ý)=o-\-\i\{21),

:7(4!_\)= \hb + i\ (21"); í iv + 1) - í (v)— 1 fiir jeden Wert

ron v, daher t= r, somit zufolge (50)

+ (7+ h' I
=

,

+ l./i)-B,+i(U-|)|. (51)

= ^|b.+i(&+ 1+|A+^|)-B.+i(||-^+ ^''^~^

r+ 1 \||

-f- Br+l
l + U'

,(l)

,5) £(í)=2t(í), 7j()=|Aí+ ^l, «= 0, ,.+ l= pr; Sf= í>,

; (ij^^"^
— 1)^ ^ (pr— 1) = r— 1 ; 'pr^ ist = 1 und pr^ die grosste

f>
+ 1 DÍcht tibertreffende Primzahl;

j;[r-l+ |fe(p.-l)+ »|]-+'g[a(|| ''+l''-''+|+ a+h1
ff=l

:^|b.+i(9í(&+i)+|/^.^+«I)-b.+i(2í KI-^+1
+l'^1+i

l-hB,+1
1-+ h" — / + I

/+ /^
I

- B.+i (1 + I

/i + z
I

) . (52)

7) ,^(í)=í, 7y(0= h'— /^fi, r/= 0; 3i= l, 7;(5Í''^)=|?-|-ff,

^(25); 7j(?Ji)=r.--6/i|, (25");

'j n—2
p

/•=lj (7=1
^

O-+ ^" ~"
I

^'

+ 1/

— {B,+i {h^\Mi-hli\)- B.+i (1 / 1)} + (I i \y . (53)

ó) i-(í)= 31 (í), íj (O = I

z-
— /íí I, «= 1;
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r=rj o=l ^ '
' ' J

= 7qriiB.+i[2i(6 + i) + h-&//.|]-B.+i(r.-|)}. (54;

In der ersten Šumme durchláuft pT aWe b-\-l nich'

íibertreffenden Primzahlen.

e) ^ it) — t, rj (t) = 1

ht+ i
, a = h = t, (S. I, 3)

1

V iÚ'^) = V,-^l-a (28), rj. = ^^ j

, rj (j(l\) =

(28'') n-2=^,-\j^^.\, l];
(v). 1

h(r]r-\-2— a) h

hb + «

1 (280;

O ^(í)=2í(), ;y(í) =

hb^l

1

|-B,+i(ío + íyi)|. (55)

M+ ž
; a, — Ji — to ;

r 1 11'"

-sMiM^--^-ii+^)+'-+i-''r=

a (6+1)+ ft6y]-B.+i[«(.)+ ^j]- <56)

In der ersten Šumme nimmt pr alle nicht unter 31 +

1

liegenden und 6 + 1 nicht íibertreffenden Primzahlwerte an.

1
.7?) ^(0=í, rji)=

viC) = o +

í— ht
.

,(31); r^ih]!'!,)

, a= 0; ^>/^ i>M; b^to','

^ ',(31"); n-1
i-bh

1

i

—

bh
—

! i^'?)

—

/i + cr

(3) ;
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VÍ 1

1

1
iT' I

Vru /
1

,

i|
,

T

1

Br+l
1 1

h
h

h

+
+ 1

^) í(0= ^<?l(í), rjit)
1

i~ht

1+
/— /ž (p

+ (7+1

1

^ — bh

+^-^'+'(ItI)I-
<"'

I

, a= o, b^Xo

;

+1 ir
Pr-1)\\

+ > 3t

([fltHÍ''"l''"-í

-B.+i[2í||

tt|«-(r+
-i 1

h

2í (& + !) +
?'— 6/i

/? (! + )
l+frK-l—dHI (58)

Erstere Summierung erstreckt sich iiber alle 6 + 1 nicht

ubertreffenden Primzahlen 2^'--

.v

,) ^{f)z^t, rjit)^\Ut+i\, a— U— lu viC)— o-\-r],—l,

(35), r;i= .j(sO=í;(ío); *;(5;2.i)
= IV^ŽH^l >^-2=|V&I+7|-.;„

(35"); SÍ,'^^:

(ff+Ty, -1)^ — ž:

/i
,

(35');

-\- rji
— i -\r a\ —.]•

-^ { B.+i {b + l-\- \1bh+ ^ I)
- B._i (j, + .;,)}. <59)

y.) ^{t) = %{t), rj{t)^\Uf+ i\, «= 3i;
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Grenzen von p^ wie in (56).

/)^{t)—t,rÁ)— ti— M {ri)

, Cl— 3i ; )] (jo ): V" rT,(39):

^li-bh\, (40");3-= l + i-{\ti\-a+ir
, (40)

ži^l+l
'"

l^'"n , (400;

?í—

2

s[,+ivi-A.ir-5][i+ ^-(|Vi|-a)-^ + IY4 -1=

|)-B.+i(si + |Vl|-l}. (611

^) ^{t) = %it), rj{t)—\^i-ht\, a= h',

I; [^-n-iv^-A(2^.-i)i|-

1 + -dVil-a)^
s _

,

-\r

+ lV^•J-aJ

= ;qrí
I

Br+i (^í (6 + 1) + |V^-/^6 l)

-B,-+i(3l(5,)+ |Vl|-l)

Grenzen von t wie in (60).

(62)
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In dem besonderen Falle

besteht die Moglichkeit der Summierung der in der Trans-

formations-Gleichung (50) auftretenden zwei Reihen. Da die

Summierung der Potenzreihen mittels

É^'=7Íl^'+' <'+ !>'

1= 1

Y^{2Á^ir= -~^[Br+i{2z-^2)-2'-Br+i{z+ l)}, r>l,

jbewirkt wird, so entstehen Relationen zwischen BernouUi-

híschen Funktionen (r>l).

Im Nachfolgenden sind diese fiir einige besondere Fálle,

wo sich die neuen Grenzen ri, r^ aus den alten a, b durch

ilFormeln bestimmen lassen, abgeleitet.

r) ^ (t) — rj (t) =\ {t)= \ht+ i\ , h^l, i^_0, O^a^ Si-

r+ l = 3r; zufolge (21) ist t= f (Sr ) — U' | =f (r + 1) — U'|

,

|;folglich T,=Ua+ l)—\i\, T2=f (^+1)— U|.

Ferner ist ^{if -l)=rj (j^— l)= fr — 1=t+ |i| - l,

k(^h^o^\i\, ^(al]^)=a+l + |z|, Hh)=rj{h) = \i\ + h

»/(Jrtli^^=f (ž?); somit nach Unterdriickung des gemeinsamen

Faktors —r— wegen
r + 1

°

; Ti f(+l) — 1 n—2 Ub)—í

I

Š(r+ U|l)'— ^Á'-, S Í2a + 2\i\^iy=Ýl(2l + iy

zufolge (50)

2'- {B,+i [Hb + 1)] - B.+i [f (6)] -B.+i [f («+ 1) -1] +
+ B,+i(U-| + l)}= B,+i[f(^ + l)+f(6)]-B.+i[2f(6)] +

+ B.+i [f (^) + I

,•

I
+ 1] - B.+i [2 f («)] . (63)

£) f(í)=í(í)=,,()= , i, h <. 1, 7-— 3i— o, j'+ 1— ít.

•f= fi+l-f(?r) = fx+l-f(/'+l)(28),Ti = fi + l-f(ío+l),
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r, = f, + 1 - f (6 + 1) ; f ilf - 1) =: f. 4- 1 = f,
- ^ + 2 ;:

ih) = fi - (7+ 1 (28), f ih) == fa = f (to) , f (5«-i) = f (6) /i

í^ - 1 = fi + 1 - f (fe) (28'0;

^2 r(>)f(. + l)+l "-2

2'-S (f -rr = 2'-

Yi
>'-

, S ^2fi - 2a+ 1 )' = 5] (2;. + I)''
;

2MB.+i[í(ž>+ l) + 2] + B,+i[(^) + l]-B,+i[fOo + l) + l]

- B.+i (f,
- 1) ) = B.+1 [2 f(^) + 2] + B.+, [f (& + !) + f(6)]

- B,.+i (2f,
- 2) - B,+i (2fx) . (6^)

^=:f(3r)-f^+lz=z(r+l)-i4-l (s.35), T,=(a+ l)-fi+l,
T2 = f(6 + l)-iH-l, f(jr-l) = r-l = r + fi-2;
f(Sa)= ff+f,-l, f(?.-i)= f(&), 7í.-2= f(6)-fi, (s. 35");

Ti f(b+])— 1 n—2 f(>)—

1

2'-Š(^+ x-2)'-= 2'-5;/; 5](2(T+2f,-l)=£(2/+l)';

2'{Br+i[f(fe+ l)]-B,.+i[f(6)]-B,-+i[f(«+ l)-l]+ B.+i(f,)}=
= B,+i [f (ž) 4- 1)+ , (ž,)] - B,+i [2f (fe)] + B;-+i [f {a) + fJ

— B,-+i [2f(«)]. (65)

1

^— M
fliessenden Resnltate unterscheiclen sich von den RelationenH

(63), (64) und (65) nicht wesentlich.

Die aus den Annabmen f (í)= |
i— ht

\

,

,
\¥-ht\

9J-^ { B, [21 ib + 1)] - B,.+i [SI (6)]} = B,. [2í (6 + 1) + 21m
-B. [221(6)], (66)

r>0..

Diese Gleichung bleibt richtig, wenn 21 (s) mit Ok (z),

d. i. der Anzahl der A;^® potenzfreien Zahlen ^s, vertauschti

wird.



IV.

Eine neue Psylla und eine neue Rhinocola
aus Surinam.

Dr. Karel Šulc.

J^ichalkowitz bei Ostrau, Máhreii.

(Mit 2 Textfig-uren.)

In den Materialien des Koniglich Zoologischen Museums
in Berlin, die mir zur Bestimmung, eventuell zu Bearbeitiing

jZugesandt wurden, fand ich unter anderem auch zwei neue

jPsylloden aus Surinam vor, also einem Grebiete, von dem
jbisher keine Blattlause bekannt waren; da die Arten in einer

lAnzahl von Exemplaren vorhanden waren, konnte die Be-

schreibung ziemlich eingehend ausgefiihrt werden und ich

[bringe im folgenden die Diagnosen zur Kenntnis.

Psylla surínatnensis n. sp.
"

(Tab. 1. Fig. 1—6.)

Kopf. -Scheitel flach, hinten máBig ausgeschnit-

'ten, ohne die Augen 0-40 mm, mit den Augen 0-50 mm breit,

^•17 m??} in der Mittellinie lang, die hinteren Punktaugen in

. den Hinterecken, die Vorderecken etwas verschmalert und
(kichtnach unten geneigt. — Fiihler 1'07 mm lang (Lange

der einzelnen Glieder in 0-00 mm ist = 5, 5, 14, 12, 11, 15, 15,

15, 8, 7) nirgends besonders aufgetrieben, fadenformig;

i Fiihlergruben nach auBen und oben gerichtet, nicht besonders

' geráumig. — Stirnkegel sind kurz, nur 0-08 mm lang,

kegelformig, am Gipfel abgerundet, mit parallel verlaufeu-

den Achsen, máBig nach unten geneigt, behaart. — F á ir

Sitzber. der k. k. bohm. Gess. d. Wiss. II. Classe. 1
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bung: Scheitel ist hell orangerot, die Ránder (auch diel

Ránder der Mittellinie entlang) kontimiierlich oder ver-'

schieden iinregelmiáBig zerrissen, schmal, rein weiB. — Stirn-

kegel orangerot, unweit von der Basis mit kreideweiBem,:

schmaliem, cirknlárem Eande. — Fúhler: die ersten zwei Grlie-.

der gelbrot, die iibrigen gelbrot, an den Enden mehr oder*

weniger gebráunt, die zwei letzten Glieder ganz pechschwarz.

1. Psylla surinamensis n. sp.

1. Kopf von oben. — 2. Vorderfliigel. — 3. Hinterfliig-el. — 4. r<' Ge-

nitalsegiment, Kopnlationszange u'nd Analsegment voii der Seite.

— 5. Ende der Kopulationszange von oben und vorn.— 6. q' Geni-

talsegment und Kopulaitionszange von hinten.

T h O r a X : Grundfarbe weiB, die Zeichnnng hell orange-

rot, ausgedehnt, entwickelt, sodal3 von dem weiBen Grundei

nur schmale Streifen zur Wahrnehmnng gelangen, und diel

rotgelbe Farbe vorherrschend ist. Chitin ist fein gerunzelt;

Vorderfliigel ist 140 7nm lang, 0-60 mm betrágt,

die groBte Breite etwa in der Mitte der cell. Cul; der Vor-

derrand ist fast gleichmáBig gebogen, der Hinterrand fastij

gerade, das Fliigelende breit, fast gleiohmáBig abgerundet,
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I

der breit abgerundete Fliigelgipfel liegt in der Insertion von
,
Jlíl + 2. — F 1 ii g e 1 a d e r n : C + Se fast gieiclimáBig ge-

! bogen, Rl sehr kurz, bald mit dem Stigmalrand verschmel-

j
zend, endigt schon etwas vor der Insertion von Cu2, Rs leieht

'1 wellenformig, endigt liber der Insertion von j¥3 + 4 (eher

i
etwas hinter derselben) , 31 gleichmáBig gekrúmrat, kiirzer,

endigt etwas vor der Insertion von Ciil; Ml + 2, M3 + 4 fast

gleieh lang, leieht gekriimmt, Cul lang, am Gipfel plotzlich

und kráftig gekriimmt, Cu2 leieht gebogen, vor der Insertion

;
stárker gekriimmt. — Fárbung der Adern: hellgelblich. —
Fliigelmembran: ist diinnháutig, wasserhell, nur in

dem áuBeren Drittel leieht angeraucht, namentlich an den

Adern; in der Mitte des margo cell. ilfl + 2, M und Cul,

;
dann an der Klavusspitze ist je ein kleiner schwarzer Fleck;

;
die anliegenden Stiicke der Fliigelránder sind aneh gebráunt.

— Oberfláchedornen : bilden in den cell. Rl, Rs, M, Ml + 2

imd Cul abortive, schmale Gruppen, cell. C -\-Sc ist dornen-

frei, cell. Cu etwas mehr bedomt; iiberall finden sich breite,

dornenlose Streifen den Adem entlang vor. — Die Margi-

íialdornengruppen der Unterseite sind in den cell. Ml 4 2,

M mid Cul gut entwickelt; sie sind schmal und hoch; in der

cell. Rs finden sich hier nur einige unregelmáBig zerstreute

Dornen; die Oberfláchedornen stehen in unregelmáfiigen Qua-

draten auf cca. 0-01 mvi voneinander. — Stigma ist klein,

dreieckformig, diinuháutig, weiter nach auBen erscheint es

nur als etwas verdickte Randader.

Hinterfliigel ist 1 mm la;ng und an der breitesten

Stelle 0-40 m^n breit. Die áuBere Hálfte ist allmáhlich von
liinten nach vorn breit abgerundet, die Adern sind bleich,

die ^-Zelle etwas angeraucht.

B e i n e hell orange rotgelb.

A b d o m e n hell orange rotgelb, die Tergite mit

; "weiBen, schmalen Rándern.

Cf Korperende. — Genitalsegment von der

j
Seite, an den trockenen Insekten betrachtet, nach unten und

I hinten abgegrenzt, oben leieht wellenformig, 0-25 mm lang,

0-15 mm. hoch, zerstreut, kurz behaart, hell orange gelbrot. —
Kopulationszange: von der Seite schuppenformig,
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gérade, 0-16 mm hoch, oben am breitesten, d. i. 0-10 fmn, najeli'

innten etwas verschmálert, der vordere und hintere UmriBi

sind leicht wellenformig, der Gipfel ist breit, fast kreisfor-

1

niig, von vorn mach hinten abgerundet, hinten in einen kurzen, \

sebarfwinkligen Schnaben auslaufend; unter diesem Schna-

1

bel hebt sich der Hinterrand merklich kragenartig anf; der

Kragen ist oben abgernndet und zwischen ihm nnd dem

Schnabel bildet sich ein seichter Einschnitt. — Von oben: das
,

breite Zangenende ist kreisbogenformig von vorn nach hinten

abgernndet, nnd endigt mit einer kuzspitzigen warzenfor-

niigen Zacke; der Hinterrand nnter der Zacke ist kragen-

artig aufgehoben und geht allmáhlich in die Zacke iiber; der

Einschnitt, den wir bei der Ansicht von oben beschrieben ha-

ben, ist nur ein Trugbild der Perspektive und existiert in

Wirklichkeit nieht. —^ Von hinten: die Zangenáste sind breit,

fast úberall gleich, nur am Ende etwas erweitert, sie neigen

mit dem letzten Drittel zur Mittellinie und endigen mit der

Zacke; der innere UmriB der geschlosseneni Zange ist láng-

lich herzformig, der áuBere im groBen ganzen ein nach oben

sich erweiterndes 0. — Zeršreute Haare bedecken die Ober-

fláche, am hinteren UmriBe und auf der Innenfláche werden

sie lánger; auBerdem begegnen wir auf der kragenformigen

Erweiterung unter der Zacke mehreren (cca. 10) starken,

ziemlich stattlichen un mittellangen Dornen, die bei allen

drei Ansichten zur Šicht kommen. — Orangerotgelb, die

Zacke ist schwarz. — Analsegment ist 0-20 mm hoch, in

der Mitte der Hohe am schmálsten, d. i. 0-05 ww, gegen das

Ende etwas erweitert, dann am Gipfel gerade abgestutz^t;

unten und hinten láuft das Segment in einen langen, schnia?

zipfelformigen Lappen allmáhlich aus. — Zerstreute Be-

haarung, orange gelbrote Farbe. — A n u s nicht abgesetzt.

9 ist unbekannt.

Korperlánge 1-90—2 mm (cf ) ,
gemessen bis zum

Ende der geschlossenen Fliigel.

N á h r p f 1 a n z e, . L e b e n s w e i s e, L a r v e n sind

unbekannt.

V OT kommen: nur aus einer Lokalitát in 4 Exem-

platen (alle waren cý) bekannt.
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Georgr. V er br ei t ii n g: Paraanaribo, Surinam im

I Oktober und November 1907 in Gesellschaft von Rhinocola

incisa ŠULC gefunden; coll. des Konigi. Zoologischen Mii-

) seums in Berlin, — Hochstwahrscheinlich unausgefárbt.

B e m e r k u n g. — Psylla surmamensis ist eine gute,

( ausgeprágie Art; durch Form der Kopnlationszange áhnelt

) sie etwas unserer pal. Ps. nigrita Zet. Die Verlángerung des

• unteren, hinteren Teiles des Analsegmentes ist, soweit mir

I'

Bekannt, unter den Psylla-KxiQií alleinstehend nnd diirfte

noeh mit anderen Merkmalen (Form des Stigmas ete.) einmal

emen subgenerischen Charakter bilden; unsere hentigen

Kenntnisse tiber den ganzen gn. Psylla sind jedoch so diirftig,

* daB vorzeitige Bildung von shgn. nur zu Verwirrungen

fiihren wiirde, wie wir das leider an gn. Trioza eben erlebt

haben.

Rhinocola incisa n. sp.

(Tab. 2. Fig. 1—13.)

Kopf. -Scheitel 0-30 mm, samt den Angen 0-50 mm
breit, hinten máBig ausgeschnitten, in der Mittellinie 0-16 myn

. iang, in der Mitte seiner Hálften eingedriiekt, vorn abgerun-

det, vorgewolbt, ohne scharfe Grenze in die Stirn íibergehend

kahl fein gerunzelt; die hinteren Pnnktangen in den Hinter-

ecken, das vordere unjjaare Punktauge nur von vorn und

unter sichtbar. — F ii h 1 e r 0-93 mm lang (Lange der einzel-

nen Glieder betrági der Reihe nach in 0-00 mm: 4, 3, 11, 8,

10, 15, 15, 15, 7, 5), die einzelnen Glieder sind fast gleichge-

f-órmt, ihre Sinnesorgane sind einfach, nicht bedeutend her

vortretend; die Fiihlergruben sind klein, nach auBen gerichtet,

kreisrund. — Stirn gleichmáBig leieht vorgewolbt. —
S t i r n k e g e 1 fehlen. — K 1 y p e u s ist klein, birnformig,

wenig hervortretend. — Fárbung: der ganze Kopf ist

glechmáBig hell ockergelb (ofter leieht ins griindliche íiber-

gehend) ohne jedwede Zeichnung. Die Fiihler haben die ersten

zwei Glieder hellockergelb, das Glied 3—5 ockergelb und am
Bnde gebráunt, das 6 Glied in der proximalen Hálfte gelb,

in der distalen gebráunt, die Glieder 7—10 pechbraun.

T h o r a X ist wenig vorgewolbt, kahl, etwas grober ge-
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runzelt, sodaB er als eingestochen punktiert erscheint, —
Hel] ockergelb, mit ockergelber, unregelmáBiger, verschwom-ij

mener Zeichnung.

V o r der f lii g el: 140 mm lang; die groBte Breitei

liegt am Anfang des áuBeren Drittels der Lange und betrágt

0-60 mm. — Der Vorderrand ist fast gieichmáBig gebogen,

dei' Hinterrand fast flach, das Fliigelende ist breit abgerun-

det, der Flíigelgipfel ist sehr schwer festzustellen, wir nebmen
an, daB er sich in der Mitte des m. cell. Rs befindet (man kann

ibn laber anch in der Insertion von Ml + 2 ganz gut ver-

muten), die vordere Hálfte des Fliigelendbogens ist etwas

mehr gekriimmt als die hintere; an der Insertion von Ml -\- 2

ist der Bogen deutlieh abgeflacbt. — A d e r n : C -f /S'c ist

gieichmáBig, leicht gebogen, der vordere Stigmalrand deutlieh

ausgebogen, Rl am Anfang niir kurz selbstándig, daun bildet

er als schwache, deutliche, selbstándige Ader die hintere

Grenze des Stigma, ist leicht nach vorn ausgebogen, endigt

etwa uber der Mitte des Cul. — Rs ist gieichmáBig nach hin-

ten ausgebogen und endigt iiber der Insertion der M3 + 4;

R -\- M -\- Cu ist nur etwas lánger als R, M + Cu ist deutlieh

kiirzer als R; M ist gieichmáBig gebogen, geniigend lang, sie

endigt iiber der Insertion von Cul] Ml + 2 und 1Í3 + 4 sind

gleich lang und gieichmáBig leicht gebogen; Cul ist lánger,

kreisbogenformig, Cu2 verláuft senkrecht zum Hinterrande

und ist kiirzer. — Fárbung der Adern: hellgelblich, die im

áuBeren Drittel des Fliigels liegenden Aderteile haben ge-

bráunte Bippen. — Fliigelmembran: ist wasserhell. —
Domén : Oberfláchedornen fehlen in der cell. C -^ Se voll-

stándig; in der cell. Rl verschwinden sie in der proximalen

Hálfte allmáhlich; in der cell. Rs sind sie iiber der Mitte von

ilf bis auf eine einen Dorn záhlende Eeihe reduziert; sonst

bedecken sie alle Zellen, indem sie iiberall ziemlich breite,

gleichmáBige, dornenlose Streifen den Adern entlang freilas-

sen; die Dornenfelder werden nicht gegen die Ránder ein-

želner Zellen verschmálert; sie stehen in unregelmáBigen

Quadraten auf 0-01 mm voneinander. — Marginaldornengrup-

pen sind in der cell. Ml -\-2,M und Cul auf der unteren Seite

vorhanden, sie bilden ziemlich hohe, schmale Gruppen; in der

cell. Rs finden wir auf der Unterseite etwa in dem áuBersten
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2. Riiinocola incisa n. sp.

1. Kopf streug von oben. — 2, Derselbe etwas von vorn. — 3. Der-
sélbe von der Seite. — 4. Vorderflligiel'. — 5. Hinterfliig-el. — 6. (^ Ge-
nitalsegment, Kopulatioinszange mnd Analsegment von der Seite.

— 7. Ende der q' Kopulationszange von oben. — 8. ^f Genitalseg-

ment und Kopiilationszange von hinten. —^9-9 ^nalsegment von
oben. — 10. 9 Anal- und Genitalsegment von der Seite am troeke-

nen Tiere. — 11, Dieselben als Prapa.rat. — 12, Áufieireir Legestaohel.
— 13. Innerer Legestachel.

Fiinftel mehrere kleine, unregelmáBig zerstreute Dornen, —
Stigma: ist am Anfang breit, darm ziemlich rasch nach
auBen verschmálert, diinnháutig mit spárlichen kleinen Dorn-
ehen besetzt, wasserhell.

Hinterfliigel ist 0-00 mm lang, 0-00 mm ist die

grofite Breite etwa in der Mitte der Lange, Rs entsteht selb-
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stándig, M und Cu haben gemeinsamen, kurzen Stiel; das,

Ende ist breit abgernndet, die Adern sind bleich, cell. A2
leicht gelblich,

j

Beine sind gelblich, die Hinterschienen am Ende be-'

dornt, unter dem Knie ohne Zahn.

Cf KÓrperende. — Genitalsegment von der

Seite gesehen ist 0-20 mm lang und 0-17 mm hooh, nach iinten

und hinten bogenformig abgegrenzt, hinten dicht, sonst zer-

streut behaart, hellockergelb. — Kopulationsz ange:
von der Seite gesehen einfach, schuppenformig, 0-14 mm
hoch, imten am schmálsten, dann gegen den gerade abge-

stutzten und an den Ecken abgerundeten Gipfel allmáhlich

gleichmáBig, bis auf 0-07 mm der Breite erweitert; der vor-

dere und der hintere UmriB sind leicht ausgebogen. Bei der

Ansicht von hinten sind wir aber iiber den unerwarteten Bau
der Zange iiberrascht; wir sehen, dafi das, was von der Seite

zur Šicht kam, nur ein Teil der Zange war, die von hinten

breit und in der Mitte, der Lange nach, tief zerkliiftet er-

scheint; dadurch ist eine jede Zangenhálfte in zwei Aste

geteilt, die etwas iiber der Ansatzstelle ineinander iiberge-

hen; die Basis ist also gemeinschaftlich. Der von der Seite

zur Šicht kommende Ast ist der áuBere, der innere ist mehr

nach innen gestellt und wird von dem áuBeren in gewissen

Stellungen des Betrachtungsobjektes vollstándig verdeekt;

der áuBere Ast erscheint von hinten schmal, oben abgestntzt,

seine hintere, obere Ecke ist kurz scharf ausgezogen; der

innere Ast ist mit seiner Vorderecke nach innen und vorn zur

Mittellinie, mit seiner oberen Hinterecke nach aufien und

hinten gedreht, seine Basis sieht nach hinten und auBen;

er ist unten am breitesten, nach oben allmáhlich verschma-

lert, unter dem etwas bogenformig abgestutzten, breitgrati-

gen Gipfel etwas erweitert; fast gleich hoch mit dem áuBe-

ren Aste. — Von oben: das Ende des áuBeren Astes ist zieni-

lich diinn, breit, abgestutzt, hinten spitzig ausgezogen, vorn i

fast abgerundet rechtwinklig; das Ende des inneren Astes ;

ist weit dicker, breit abgestutzt nach vorn etwas verschma-

lert, an beiden Ecken abgerundet. — Zerstreute Behaarung,

auf den inneren Seiten der Aste besonders lange und reich-

liche Haare, — Hell ookergelbe Farbe. — A n a 1 s e g m e ii t
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!' von der Seite betrachtet 0-15 mm hoch, gerade, mit dem Ende
leicht nach hinten geneigt, fast iiberall, 0-06 mm, gleich breit,

oben gerade abgestutzt, zerstreut behaart, am Ende hinteD

:

aben sind die Haare reichlicher. — Hellockergelbe Farbe.

9 Korperende. — Analsegment von oben ge-

ísehen ist mittellang keilformig, hinter dem Anus etwas von
den Seiten eingedríickt, allmáhlich zum spitzigen Ende ver-

sehmálert. — Von der Seite auf den in KOH ausgekochten

Práparaten 045 mm lang, und 0.12 mm in dem Basalteile

breit. — Der obere UmriB unter dem Anus ist allmáhlich

herabfallend, kaum merklich ausgebogen, iiber dem Schnabel

merklich, flieBend, seicht eingebogen; der allmáhlich ausge-

zogene Schnabel ist etwa 0-18 ww lang, in der Mitte am
schmálsten, unten seicht eingebogen; das Ende ist merklich

breiter, von unten nach oben abgerundet, sodaB die obere,

hintere Ecke des Schnabels winklig erscheint. — Haare: der

Basalteil ist hinter dem Anus spárlich, zerstreut behaart;

auf dem Buckelorte (ausgesprochener Buckel fehlt) finden

wir 3 lange Haare; der Grat ist mit feinen, scharfen Hár-

ehen, desgleichen auch das Ende, besetzt. — Dornen: kleine,

konische, spitzige Dornen bedecken die ganze Seitenfláche

des Schnabels, sie fangen etwa 0-19 mm vom Ende an, ste-

hen ziemlich dicht aneinander, gehen bis zum unteren Rande
und bis an das Ende, wo sie entschieden kleiner werden. —
Anus ist 0-11 ww lang, O formig, ringsum mit einem Ring
von zweireihigen Driisenoffnungen und einem Kranz klei-

ner Haare. — Chitinstruktur : ziemlich glatt, nur um den

Anus herum bemerkt man bei bedeiitenderen VergroBerun-

gen kurze Reihen kleiner Dornen, die auch zu kleinen, ge-

záhnten Reihen zusammenflieBen konnen; der Grat des Seg-

mentes ist glatt, ohne Struktur. — Farbe: hellockergelb. —
G en i tal s egm en t ist von der Seite: oben leicht wellen-

formig, und 0-30 mm, unten gleichmáBig leicht ausgebogen

und 0-25 mm, vorn leicht ausgebogen und 0-25 mm betra-

gend, das Ende ist scharfwinklig, kurzspitzig, nicht ausge-

zogen, nicht abgesetzt. — Zerstreute Haare bedecken fast

die ganze Seitenfláche, nur anfangs fehlen sie, aber je mehr

nach hinten, desto reichlicher und lánger werden sie; Dornen

fehlen vollstándig. — Chitinstruktur: glatt nur unten vorn
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dichte Bedornung mit winzigen, aneinander stehenden Dorn-

chen, — Farbe : hell ocbergelb. ÁuBere Legescheiden:'
sind grofi, breit, erreichen etwa das Ende des Analsegmentes,

werden nach liinten allmáhlich schmáler, sind am Ende ab-l

gerundet und lánglich geritzt; an der Basis kommt sehup-l

penformige Chitinstruktur zum Vorschein. — AuBerer
Legestachel ist im Unterleistenteile weich, fein geritzt,

nicht bedornt, im Oberleistenteile fein karriert, das End-

stiick ist kurz, chitinisiert, nach oben gebogen, am Ende ab-

gerundet, unten mit einem eingekerbten Zahne. — Tnnerer
Legestachel ist knrz hakenformig, 0-10 mm, am Ende

abgestutzt abgerundet, unten mit einer schmalen Leiste, vor

dem Ende mit einem winzigen Nabel,

K o r p e r g r o fi e ist 1-90 mm, gemessen bis zum Ende

der geschlossenen Fliigel.

Náhrpflanze, Lebensweise und L a r v e n

sind unbekannt. Sie wurde im Oktober und November 1907

gefangen.

Vorkommen: nur einmal gefunden 5 cf, 3 9-

Greographische Verbreitung: Surinam, Pa-

ramaribo, coll. des Konigl. Zoologischen Museums Berlin.



v.

Eine neue Panisopelma (Connectopelma sbgn. n.)

und eine neue Trioza aus Chile.

Von Dr. Karel Šulc,

Michalkowitz bei Ostrau, Máhren.

(Mit2 Tafeln.)

I. Panisopelma Enderlein 1910, Connectopelma sbgn. n.

Gn. Panisopelma wurde von Enderlein auf folgencleii

iMerkmalen aufgestellt:

Stirnkegel (obzwar klein und warzenformig) vorhan-
den, Fliigelende breit abgerundet, Rl selbstándig- erhalten,

í

Stigma háutig (?), breit iind lang, Rs mit Ml + 2 durch eine

lángere (kráftige) Querader verbunden, R der M + Cu gleich

lang, am Hinterflíigel Rs -p- M vorhanden, Hintertibien auBen

\

iinter dem Knie bedornt. cf Korperende unbekannt, 9 Korper-

jende nich náher beschrieben; unbekannt, ob gallenbildend.

Die in folgenden Zeilen beschriebene Art unterordne ich

dem gn. Panisopelma als Connectopelma sbgn. n. vorláufig

mit nahestehenden Merkmalen:

Stirnkegel vorhanden (kráftig entwickelt), Fliigelende

breit abgerundet, Rl in seinem stigmalen Teile mit der Stig-

malhaut zum Nichtunterscheiden verschmolzen, Stigma vor-

handen, schmal, derbháutig, Rs mit Ml + 2 in einem Beriih-

! rungspunkte verschmolzen, durch keine Querader verbunden,

í R der M + Cu gleich lang, am Hinterflíigel Rs + M vorhan-

:
den, Hintertieben unter dem Knie vollstándig unbewehrt.

' c K(3rperende unbekannt. 9 Korperende: Analsegment kahii-

Sitzber. der k. k. bohm. Gess. d Wiss. II. Classe. 1
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formig Genitalsegment einfach kahnformig, Legeapparat \vi

beschrieben.

Sgii. Connectopelma verbindet gewissermaBen gn. Pani

sopehníi mit g. Phacosema Kieffer, dem jedoch das Stigma

vollstáiidi^' fehlt.

1

Connectopelma conifrons n. sp.

(Tab. 1. Fig. 1.—7.)

Kopf-Scheitel hinten 0-46 mm breit, in der Mittel-

linie 0-17 mm lang; hinten tief, auf 0-10 m/m ausgesehnitten, mit

fast kegelformigen Hinterecken, die je ein Punktauge tragen,

mit tiefer Mittellinie nnd abgernndeten, etwas aufgetriebenen,

Vorderecken. — Fiihl.er waren abgebrochen, bei den nahé

stehenden Phacosema gallicola Kieffer Ph. guineensis Aul-

MANN und Panisopelma Enderlein werden sie als lang imd

schlank, ohne besondere Verdickungen beschrieben. — Fiihler-

grnben klin, rundlich. -— Stirnkegel sind vorhanden, 0'16

mm lang, also in der Lange der Mittellinie der Stirn gleich,

von breiter Basis ziemlich rasch verschmálert nnd in der di-

stalen Hálfte schlank, máBig nach unten geneigt, behaart. —
Fárbung: Scheitel hell rotbraun, di Vorder- und Hinter-

ecken diffuí« hell gelblich; Stirnkegel hellgelblich,

' T h o r a X : hell rotbrann mit entwickelter, begrenzter,

braun er Zeichnung; am Metathorax ist das Proscutum kurz

und breit, das Mesoscutum kurz,; im ganzen ist der Thoráxiij

wenig vorgewolbt.

Vorderfliigel: 2 mm lang, 0-80 mm. ist die groBte

Breite, gemessen in der Mitte der cell. Cul; Fliigelende gleich-

máBig breit abgerundet, der Fliigelgipfel ist in der Mitte des

m. cell Rs ext. gelegen. — Fliigeladern: C-\-Sc ist ziemlich

lang, flach gel:'Ogen, sie endigt iiber dem Anfang des áuBeren

Drittelá der M + Cu; Bl verláuft schrág nach auBen zum >

Anfang des Stigmas, dann verschmilzt er mit demselben undi

biiBt seine Selbstándigkeit ein; Rs ist leicht wellenformig nndi

versehmlzt iiber der Insertion von Cul mit Ml + 2 auf eine i

kurze Strecke, eigentlich nur in einem Punkte; hier ist er stark

==) Dadureh wird cell. fís in zwei Zellen: cell. Rs externa luul

cell. Rs infe7-na geteilt.
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[winklig nach hinten gekriimmt; R ist gerade, nur eine Spur
ilánger als M -f Cu (0'47 mm :

0'45 mmj; M + Cu ist leicht

nach hinten gebogen; M kurz, sie endigt etwas hinter der Mitte
des m. cell. Cul, anfangs leicht gebogen, dann in der áufieren

1. Panisopelma, Connectopelnia n. sgn., conifrons n. sp. Šulc.

1. Kopf von oben. — 2. Vorderfliig-el. — 3. Hinterfllig-el. — 4. 9 Ab-
.
dominalseginent von oben. — 5. 9 Abdominalsegment und Grenital-

segment von der Seite (Praeparat).- — 6. ÁuBerer Legestachel. —
7. Innerer Legestachel.

Hiilfte fast gerade; Ml + 2 am Ende des ersten Drittels stark

gekriimmt und mit dem iŽ5 auf kurze Strecke verschmolzen,
im weiteren Verlaufe gerade; i¥3 + 4 ist ganz gerade; Cu

i
kurz, leicht nach hinten gebogen. Cul kreisbogenformig, lán-

iger, Cí*2 nach auBen gebogen, und schrág nach innen zum
Hinterrande verlaufend; er endigt knapp am Ende von -42;

-^2 gerade. Fárbung der Adern: braun, mit tiefbraunen Rip-
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pen. — Stigma ist vorhanden, gebráunt, derbháutig, lang,

allmáhlich versctimálert, am Anfang nicht besonders breit; es i

endigt liber der Berúhrungsstelle Rs-Ml -\- 2. — Flíigei-

m e m 1) r a n diinnháutig, wasserhell, mit mehreren wolkigeu,

braunen Fleeken, die folgendermaBen verteilt sind: je ein klei-

ner Fleck 1) am Ende A2, 2) an der áuBeren Seite der untereii

Hálfte von Cii2, 3) in der Mitte innen an Cul, 4) eiii groBer

Fleck umgil)t das Ende von Rs, das durch Veschmelznng von

Ks imd Ml -r- gebildete Cbiasma, wird dann oben unter-

brochen nnd zieht nnten, der M entlang, verschmálert bis zuni

Anfang von M um dann, a.ls unregelmáBig begrenzter Strei-

fen die cell. 7?5 durchziehend, hinten am ersten Viertel von Bs

zu endigen. — Dornen: Oberfláche- und Unterfláchedornen

fehlen vollstándig; MarginaldornengTuppen sind in den cell

i?6'. ext., Ml + 2, M und Cu-^^; sie sind mittelhoeh und nehnieii

das mittlere Drittel der Breite fiir sich ein.

H i n t e r 1 1 ii g e 1 ist am Ende breit abgerundet, die

Adern sind bleich, die ^4-Zelle etwas gebráunt; Rs und M am

Anfang zum kurzen Stiel Rs -{- M verschmolzen; Cu erst vom

Anfang dieses Stieles ausgehend.

B e i n e sind gebráunt, die Hinterschienen am Anfang

auBen ohne Zahn, unten bedornt.

A b d o m e n schwarzbraun, die Verbindungsmembran

rotgelb.

(ý K o r pere n d e. — cý unbekannt

!

Q K () r p e r e n d e. — 9 ^ ii ^ 1 s e g m e n t von oben ge-

sehen ist lánglich keilformig, unter dem Anus von den Seiten

leicht eingedriickt, am Ende rasch von den Seiten ver-

shmálert und abgerundet. — Auf dem in KOH ausgekocliten

und im Glyzerin montierten Práparate ist der obere UmriB 04;^)

mm. lang, allmáglich nach hinten herabfallend, unter dem

Anus etwas ausgebogen; dann in der Mitte eingebogen u. vor

dem Ende stark ausgebogen; die Breite des basalen Teiles unter

dem Anus betrágt 0'20 mm; der Schnabel ist kurz, breit, am

Ende von oben nach unten breit abgerundet, unten leicht

wellenformig. Haare : spárliche, kurze Haare auf dem Basnl-

teile, einige lange in der Mitte unter dem oberen Umrisse, der

Schnabel dicht, mittellang behaart; es sind keine Dornen vor-

handen. — Anus: O - formig, 0'12 mm lang, ringsum ein ge-
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1. schlossener Ring mit zweireihigen Drusenofnungen und ein

Kranz kleiner Haare. — Chitinschicht ist starkt chitinisiert,

undurchsiehtig. giatt. — Geni talsegment: von der Seite

gesehen etwa dreieekformig, oben leicht wellenforinig, 0-35

\mm, unten gerade (leicht ausgebogen) und 0-25 mm, vorn

5 leicht ausgebogen und 0-30 mm; die Spitze ist kurz ausgezo-

gen; dichte Behaarung fast auf der ganzen Seitenfláche, vorn

verschwinden die Haare und werden kleiner, nach hinten zu

sind sie reichlicher und lánger; oben vor der Spitze werden

sie steifer und dornartig. — Sonst sind keine echten Dornen
vorhanden. — Chitin glatt, stark. — Schwarzbraun. — A u B e-

r e L e g e s c h e i d e n sind unbedeutend, nicht lánger als das

Genitalsegment, nach hinten abgestutzt abgerundet, auf der

Seite lángiich geritzt. — AuBererLegestachel hat das

Endstiick stark chitinisiert, ist allmáhlich zum einfach spitzi-

gen Bnde verschmálert und leicht nach oben gebogen. —- I n-

nererLegestachelist hackmesserformig, oben mit stark

chitinisiertem Grate, am Ende scharftspitzig ausgezogen, un-

ten mit schmaler Leiste, vorn oben in einen abgestutzten Fort-

^atz ausgezogen, mit einem winzigen Nabel.

KorpergroBe 2-50 mm, gemessen bis zum Ende der

geschlossenen Fliigel (9)-

N á h r p f 1 a n z e, L e b e n s w e i s e, L a r v e n etc. un-

bekannt.

V o r k o m m e n : nur einmal gefunden in einem emzi-

í^en Exempláre.

G e" o g r. V e r b r e i t u n g : Chile, Báder von Longavi,

Parral, leg. Schoenemann,

B e m e r k u n g: diese Beschreibung wurde nach einem

einzigen 1' coll. Konigl. Zoologisches Museum in Berlin an-

gefertigt.

2. Trioza chilensis n. sp.

(Tab. 2. Fig. 1—7.)

Kopf. — Scheitel hinten máBig ausgerundet, 0-35

" /'/, mit den Augen 0-60 m.m breit, in der Mittellinie 0-22 mm
lang, die hinteren Punktaugen in den Hinterecken, die Yorder-

ecken breit abgerundet. — F ii h 1 e r kurz, nur 0-56 mm lang,
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dick fadenformig (die Lange der einzelnen Glieder betrágt der '

Eeilie nach in 0-00 7nm:- 6, 5, 10, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 4), Sinnesgrui

d

ben einfach kreisformig, unbedeutend; Fiihlernápfe klein, i'

kreisrund. — Stirnkegel: 0-14 nim lang, kegelformig, mit i

parallel verlaufenden Achsen, anf dem Gipfel zugespitzt,
'.j

máBig nach unten geneigt, zerstreut behaart. — F a r b u n g:

der ganze Kopf einfárbig hell ockergelb, die 2 letzten und die .,

distale Halfte des drittletzten Fiihlergliedes schwarzbraun. '

T h o r a X máBig gewolbt, hell ockergelb, Zeichnung aus-

gedehnt, entwickelt, bráiinlich.

V o r d e.r f 1 ii g e 1 ist 2-55 mm lang, der Vorderrand ist

gleichmáBig gebogen, der Hinterrand gerade, das Fliigelende

ist von vorn und von hinten gleichmáBig verschmálert, abge-

rnndet zugespitzt, der Fliigelgipfel befindet sich in der Inser-

tion von Ml + 2; die groBte Breite des Fliigels liegi in der

Tnsertion von Cu2 und betrágt 1 ww. — Fliigeladern:
C -]- Se sehr flach, gleichmáBig gebogen, kurz, Rs sehr lang,

er endigt iiber der Mitte des margo cell. Ml -j- 2, ist |eicht wel-

lenformig, im ganzen Verlaufe fast gleich weit vom Stigmal-

rande abstándig, M lang, flach gebogen, endigt kurz vor der

Insertion von Cul; Ml -f 2 gerade, in den Fliigelgipfel aus-

laufend, etwas lánger als die gleichfalls gerade M3 + 4; Cul

kreisbogenformig, Cu2 gerade, schrág. zum Hinterrande ver-

laufend. — Fárbung der Adern : bleich gelblich. — F 1 ii g e 1-

membran wasserhell. —- Dornen: Oberfláchedornen bedek-

ken nur die eell. Cu, einen breiten, dornenlosen Streifen vorn

freilassend, sonst sind keine Oberfláche- und Unterfláchedor-

nen vorhanden; Marginaldornengruppen sind in den cell.

Ml + 2, ik und Cul vorhanden und etwa wie bei Tr. urticae

])eschíiffen.

H i n t e r f 1 ii g e 1: 1-80 mm lang und 0-60 mm breit, das

Ende breit abgerundet, die Adern bleich, die A Zelle etwas

angeraucht,

B e i n e hell ockergelb.

A b d o m e n hell ockergelb.
,

cf K o r p e r e n d e. — G e n i t a 1 s e g m e n t von der

Seite gesehen nach hinten und unten gleichmáBig bogenformig,

oben leicht wellenformig 0-20 mm lang und 047 mm hoch, hin-
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ten zerstreut behaart, hell ockergelb.— Kopulationszan-
ge: von der Seite unten 0-10 mm breit, bohnenformig, hinten
oben dann in einen 0-03 mm schmalen, hohen Ast auslaiifend;

im ganzen 0-17 min hoch, oben gerade abgestutzt, mit abge-
rundeten Ecken, vor der Hinterecke leicht eingekerbt; gerade,
leicht nach vorn geneigt. —Von oben : die schmalen Áste sind

^-^•SSf

2. Trioza cliilensis n. sp. Šulc.

1. Kopf von oben. — 2. Fúhler. — 3. Vorderflúgel. — 4. Hiiiter-

fliigel. — 5. 0* Genitalsegment, Kopulatiouszange und Analsegment
von der Seite. — 6. Ende der Kopulationszange von oben. — 7. ^f Ge-

nitalsegment und Kopulationszange von hinten.

oben abgerundet, vorne etwas breiter, nach hinten verschma-
lert, vor der Hinterecke leicht sattelformig. — Von hinten

:

die unten breiten Aste werden allmáhlich nach oben schmáler,

oben sind sie abgestutzt, die Hinterecke ist leicht spitzig aus-

gezogen; der áuBere UmriB ist einem gotischen Bogen gleich,

der innere einer unten scharfen Bischkote. — MáBig zerstreut

' behart, hell ockergelb, der Ast ist schwarzbraun. — A n a 1-

.segment ist 0-15 mm hoch und ebenso breit, der vordere

I
UmriB ist leicht, der hintere stark ausgebogen (dieser fast
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kreisbogenformig) , das Ende (Analring) ist plotzlicli ver-

schmalert, hinten etwas abgesetzt, breit, walzenformig, obemi

gerade abgestutzt; zerstreute Behaarung, die oben und anu

Hinterrande bedeutender und lánger ist; bell ockergelbe Far-i

be, das Ende braun.

9 ist unbekannt.

K o r p e r g r o fi e 3-05 inu), gemessen bis zum Ende der

geschlosseuen Fliigel.

Náhrpflanze, Lel)ensweise, Larven sind un-

bekannt.

Y o r k o m m e n : in einem einzigen Exempláre bekannt. i;

Geogr. Yerbreitung: sie wurde in den Bádern:''

Longavi, Parral, Chile, von Schonemann gefunden; eoll. des

Koniglich Zoologischen Museums in Berlin.

Bemerkung: die cf Kapulationszange unserer Art

dieBe sich von derjenigen der Tr. agrophila Loew ableiten,

desgleichen auch Fliigel und Fíihler, die ganz wie bei agro-

phila gefárbt sind (es ist eine allgemeine Erfahrung, daB die

Fiihler der Trioza-Arten sehr konstant und artlich typisch

gefárbt sind); Tr. agrophila wáre phylogenetisch álter!



VI.

o biochemické variaci mikroba Bacillus

bulgaricus.

Dr. F. Ducháek.

(Z laboratoe pro biolpg-ickou chemii na Sorbonn v Paíži.
Ústav Pasteurv.)

Pedloženo v sezeni dne 9. ledna 1914.

Effront (Not présentée á FAcademie des Sciences,

Paris, le 28. nov. 1910, 151, P. 1007) docílil s mikrobem bacillus

l)ulgaTÍcns, jenž jest hlavním faktoi-em bulharského kyselého

mléka (t. zv. yoighurtu), výsledk, jež podstatn liší se od
prací badatel ústavu Pasteurova v Paíži.

Tak CoHENDY (Cbmptes rendus de la Soc. de Biologie

1906, 27. 11. et 17. III.), Bertrand a Weissweiller (Annales

de rinstitut Pasteur 1906, 20, 977; Annalen der Chemie 1906,

351, 486), Bertrand a já (Oomtptes rendus de 1'Academie des

Sciences, Paris 1909, 148, 1338, Annales de Tlnstitut Pasteur

1909, 33, 402) konstatovali jsme souhlasn, že bacillus bulga-

ricus, isolovaný z yoghurtu, zkvašuje pedevším laktosu a n-
které jednoduché cukry: glukosu, galaktosu, mannosu a fruk-

tosu, pevádje je skoro kvantitativn v kyselinu mlénou.
V mléce dosahuje množství této kyseliny snadno 25 r/ pro litr;

pi tomto maximu kyseliny mléné nalezeno bylo dále malé

množství kyseliny jantarové, as 0-5 g, skoro tolik kyseliny

octové a stopy kyseliny mravení. Ferment yoghurtu neata-

kuje tuku a nerozpouští více nez as jednu desetinu kaseinu

v mléce obsaženého; zbytek této látky dusíkaté srážen jest

vzniklou aciditou, koagulum zstává však tuhé, nech jest do-

ba styku jeho s mikrobem jakákoliv.

Vstník král. eské spol. nauk. Tída II. 1
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Tato diagnosa biochemická, resnltující ze souhlasných

pokus badatel ústavu Pasteurova nebyla však pijata Ef-

FRONTEM (1. c), jenž tvrdí, že bacillus bulgai-icus jest naopak

fermentem proteolytickým, štpícím kasein a pevádjícím
mléko v tekutinu jasn žlutou, jež asem nabývá barvy stále

temnjší.

K práci Effrontov pipomíná Bertrand (Comptes

rendus de FAcaclémie des Sciences, Paris 1910, 151, 1161), že

mikrob Effrontv získán byl z pípravk obchodních a vy-

svtluje difference ty bucT biochemickou variací onoho mi-

kroba, související njak s uspoádáním pokus nebo vmíse-

ním cizího mikroba od fermentu bulharského odlišného.

K zodpovdní tchto námitek prostudoval pak Effront

(Comptes rendus de rAcadémie des Sciences Paris 1911, 152,

463) komparativn typického bacilla, použitého Bertrandem
a jeho spolupracovníky, a mikroby, obsažené v etných ob-

chodních praeparátech medicinálních. Mikrobi tito, z píprav-

k onch isolovaní, byli vesms mikrobi proteolytití ; ž á d-

ný z pípravk medicinálních neobsahoval
typického bacilla yoghurtu. Effront uznal sice

správnost nahoe uvedené biochemické diagnosy mikroba yog-

hurtu, pipustil však, aniž tvrzení své dostaten doložil, že

difference, konstatované mezi prací bacilla Bertrandova a fer-

mentu medicinálních nejsou zavinny rznými mikroby, nýbrž

spíše biochemickou variací téhož mikroba. K názoru tomu

piveden byl tímto pokusem:

»Vokujeme-li typického mikroba bulharského do roz-

toku výživného, obsahujícího pepton, glukosu a uhliitan vá-

penatý, chová se jako bacil mléný do té doby, než
zmizí všechen cukr. Zstavíme-li potom kulturu, tu p o

14 dnech pokrývá se hladina roztoku pokožkou, bakterie

ji skládající plní se sporami a kultura v tom okamžiku

pracuje zcela shodn s mikroby pípravk medicinálních.*

Závry, vyplývající z prací Effrontových, staly by se

v pípad, kdyby správnost jejich byla potvrzena, dležitým

píspvkem k poznání biochemických variací mikrob; z toho

dvodu, zejména však proto, že práce Effrontovy jsou s to

v^^olati vážný zmatek a psobiti škodliv na smýšlení bada-

tel, používajících yoghurtu nebo zákvask yoghurtových



o biochemické variaci mikroba Bacillus bulgaricus. 3

k úeim léivým, považoval jsem další studium obou mikrob
za dležité.

K pokusm dodána mm byla istá kultura bacilla bul-

harského prof. Menikovem; ferment proteolytický vzat byl

pímo ze zásilky Effrontovy. Výsledky pokus, zejména tch,

jichž detaily obsaženy jsou v ásti experimentální, vedly

k tmto poznatkm:

1. V chování obou mikrob konstatovány byly znané
rozdíly již pi volb prostedí výživného. Kdežto ba-

cili Effrontv roste výborn ve všech obvyklých prostedích,

pravý bacillus bulgaricus jest v té píin velice vybíravý.

Tak vroztocíchcu kru prostých, jinak pízniv
j
složených, typický mikrob vbec neroste, nebo jest kultura

I

mikroba tohoto bez cukru nemyslitelná. Pro proteolytického

li

mikroba Effrontová není písada cukru nevyhnutelná; již

iv roztocích samotného peptonu v destilované vod roste dobe
' a tvoí hojné pokožky.

Povaha cukru jest pro existenci pravého bacilla

yoghurtu rozhodující. Nejlépe osvduje se glukosa, galaktosa

I a laktosa, a i levulosa a mannosa jsou zkvasitelny, kdežto

is^acharosa a maltosa jsou k píprav jeho výživných pd na-

prosto nezpsobilé; b. Bertrandv nedovede cukr tch zužit-

kovati ani u pítomnosti jiných zkvasitelných cukr, jak pro

i

glukosu a laktosu dokázal Margaillan (Comptes rendus de

irAcadémie des Sciences, Paris 1910, 150, 45) . — Také Effron-

tv bacili nedovede štpiti sacharosy, za to však maltosu ata-

jkuje energicky (za 48 dní 144-5 mg, t. j. 40%) a zachovává

v cukerném tom roztoku svou aktivitu i po nkolik msíc.

2. Bacillus bulgaricus vyžaduje vedle vhodného cukru,

(zejména v prostedích umlých, ješt písadu uhlii-
|t a II u vápenatého, jenž nejen neutralisuje škodlivý vliv

Ipebytených kyselin, ale i jinak ješt kulturu podporuje,

[takže jiuATni uhliitany nahraditi se nedá. Uhliitan hoe-
inatý ani zinenatý tak pízniv nepsobily, primární fosfo-

jrenan vápenatý však i bez uhliitanu psobil velmi pízniv.

'iJvážíme-li dále, že mléko jest pirozen bohato sloueninami

jvápenatými a že jest to jediné prostedí výživné, jež i bez

'písady uhliitanu vápenatého jest výborn zpsobilé ke kul-
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túe mikroba yoghurtu, docházíme k pesvdení, že ke kul-i

túe bacilla toho jsou sloueniny vápenaté nevyhnu-

telný.

Naproti tomu proteolytický ferment Effrontv jest lho-<

stejný k uhliitanu vápenatému, nevyžaduje jeho pítomnosti í

a roste i bez nho stejn bujn.

3. Typický mikrob yoghurtu jest fakultativ s náklon-

ností k anaerobiose, jež jest tak znaná, že pílišný pístup
vzduchu mže i znemožnit vývin mikroba. O tom pesvd-
il jsem se bud provtráváním živného media nebo pstním
mikroba v tenounkých vrstvách tekutiny. Effrontv bacil

jest rozhodný aerob, který ve všech výživných prostedích

udržuje se pi povrchu, tvoe tam silné pokožky.

4. K dalším differencím dospl jsem bližším studiem

zplodin, jež vznikají z laktosy vlivem obou mikrob. Za

tím úelem pstoval jsem je paralleln ve výtažku z kvtu sla-

dového, v nmž rozpuštna byla 4% laktosy, 1% peptonu a

pidána 3% sráženého uhliitanu vápenatého.

Oba mikrobi vytváejí z laktosy kyseliny mléné,
vzniklé produkty liší se však svým chováním k rovin svtla

polarisovaného. Mikrob Bertrandv vyrábí inaktivnou
kyselinu mlénou, sms kyseliny mléné pravé a levé v podí-lj

lech pesn stejných; množství tchto kyselin odpovídá vždy'

pesn ztrát cukru a sms tato jest mikrobem dále nezkvasi-

telna. Effrontv bacil za stejných okolností dává kyselinu

p r a v o m 1 é n o u ve množství, jež odpovídá jen jedné polo-

vin zkvašeného cukru mléného; snad pechází tu naped
veškerý cukr ve formu inaktivní, ze které mikrob pozdji jed-

nu opticky innou složku stravuje a v roztoku zanechává pak

jen látku pravotoivou.

Vedle mléné dávají oba mikrobi kyselinu janta-

rovou; Effrontv bacil zkvašuje 2-6% laktosy v tuto

kyselinu, t. j. vytváí jí desetkrát více než bacil Bertrandv.

Z tkavých kyselin byly nalezeny u obou mikrob o c t o- <

vá a mravení ato opt u Effrontový kultury tyikrát

;

více, t. j. 12-9% cukru bylo jím pevedeno v kyseliny tkavé,

než u bacilla Bertrandova, který v tyto kyseliny zkvasil jen

3-27r laktosy. Vyjádíme-li kyseliny tkavé v kyselinp octoyó
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a netkavé v kyselin mléné, jest pomr kyselin netkavých k
tkavým vyjáden u bacilla bulgarica íslem 31, kdežto u Eff-

rontova mikroba íslem 4-35.

5. Sledoval jsem dále osudy laktosy obsažené v
mléce. Nepiiníme-li uhliitanu vápenatého, pibývá v mlé-

ce volných kyselin až do urité maximální acidity, jež iní u
mikroba Bertrandova 2-6—3%, u fermentu proteolytického

však jen 0-5—0-6% kyseliny mléné. Ve skutenosti však pe-
stává po dosažení tohoto maxima rozklad cukru jen u pravého

fermentu bulharského, který brzo potom hyne, kdežto proteo-

lytický mikrob zkvašuje cukr dále, acidita však nevzrs-tá,

takže pomr mezi zkvašeným cukrem a celkovou aciditou roz-

toku neustále klesá. Acidita mléka, jež s poátku odpovídala

75% zkvašeného cukru, klesla ve 4 nedlích na 20%; nestaí

tudíž pouhé stanovení acidity mléka ke kontrole prbhu kva-

šení, vyvolaného fermentem Effrontovým. Tento úbytek vol-

ných kyselin nelze vysvtliti si než jich neutralisací ammoni-
akem, vznikajícím rozkladem kaseinu a ásteným stravová-

ním kyseliny mléné. Ve skutenosti také mikrob nezastavuje

další tvorby kyselin, jak dokazují pokusy s písadou uhliitanu

vápenatého, kde pomr mezi zkvašeným cukrem a utvoenými
kyselinami nemní se stáím kultury. Zkvašování cukru mik-

robem proteolytickým dalo se vždy pomalu a nedokonale, ani

písada kídy nepomohla, takže ješt po 2 letech zstala v

mléce znaná ást cukru nezkvašena pes to, že zachoval si tam

mikrob veškerou svou aktivitu biochemickou. Bacillus bulga-

ricus chová se zcela jinak; rozkládá cukr s neobyejnou rych-

lostí a je-li v mléce otupován škodlivý vliv kyseliny mléné
písadou uhliitanu vápenatého, pak pracuje ješt rychleji a

tak dlouho, až všechen cukr z roztoku vymizí.

6. Veškeré pokusy potvrzují již známý fakt, že pravý

ferment bulharský jest jedním z nejchoulostivjších
mikrob mléných, který i v nejlepších pdách živných záhy

odumírá. Nejvíce unavuje mikroba vlastní jeho produkt — -

kj-selina mléná — a mikrob hyne v istém mléce tím díve,

ím rychleji bylo dosaženo maxima acidity. V nejlepší pd
živné, t. j. v mléce s písadou uhliitanu vápenatého, podaí
se jen zídka udržeti mikroba pi život déle 3 msíc; staré

kultury bývají již tak oslabeny, že zavádjí koagulaci mléka
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teprve po nkolika dnech. Effrontv^ l)acil jest naproti

tomu mikrob velmi houževnatý, rychle a dobe roste v každém
prostedí a ješt po dvou, snad i po více letech, kultury jehol

koagulují mléko již po nkolika hodinách.

7. Abych pesvdil se, zdali správným jest tvrzení E f-

f r o n t o v o, že bacillus bulgaricus stává se za uritých okol-

ností fermentem proteolytickým, pstoval jsem oba mikroby za

rzných teplot a v rzných prostedích, jako: v mléce istém
nebo s písadou uhliitanu vápenatého a ve výtažcích z kvtu
sladového, obsahujících glukoisu, galaktosu, mannosu, laktosu,

sacharosu nebo maltosu vedle peptonu a uhliitanu vápena-

tého. Vždy po nkolika dnech proveden byl rozbor výživného

roztoku, aby konstatováno bylo chování obou mikrob v celém

prbhu kvašení a aby zjištn byl zejména onen dležitý

okamžik, kdy poslední stopy cukru z roztoku vymizí, nebo
ve 14 dnech potom má dle Effronta nastati pemna mikroba

Bertrandova v mikroba proteolytického. Pes to, že nebylo po-

zorováno rozpouštní kaseinu ani tvoení pokožek, spory ob-

sahujících, byl bacillus bulgaricus ješt ped provedením dal-

šího rozboru kontrolován peokováním do roztoku peptonu

a do sbíraného mléka dobe sterilisovaného. Prostedí tato jsou

nejvhodnjšími ukazately pemny jednoho mikroba ve dru-

hého, nebof v roztoku pouhého peptonu roste jen ferment pro-

teolytický a k mléku chovají se oba mikrobi rzn. Kdežto

mikrob Bertrandv sráží mléko v celku a mní je ve hmotu

porculánovitou, tuhou a bílou, jež vzhledu svého nikdy ne-

mní, bacil Effrontv poíná vzniklé koagulum již po n-
kolika hodinách u povrchu rozpouštti a rozklad kaseinu po-

stupuje pak od povi'chu dol ve vrstv mléka tak dlouho, až

vše jest úpln rozpuštno. Jednoduchá tato kontrola mlékem

nebyla považována ješt za dostatenu pro roztoky, jež vli-

vem mikroba Bertrandova zbaveny byly všeho cukru; v tomto

pípad sledován byl stav kaseinu také rozborem, aby konsta-

tován byl eventuelní pírstek práce proteolytické.

Pi správné sterilisaci prostedí anivjedinémpí-
p a d nepozoroval jsem, že by bulharský ferment po zkvašeni

všeho cukru tvoil na povrchu tekutiny pokožky, pes to, že

pokusy prodlouženy byly na dobu 4 až 6krát delší, v^ž jak ji za

I
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potebnou pro pemnu mikroba Bertrandova v proteolyti-

ckého nalezl Effront. j

Typický ferment yoghurtu, jak již Cohendy í(1. c^)

zjisti], nedává spor a tak zachoval se také ve všech proste-

dích, v nichž jsem mikroba toho pstoval. Po zkvašení všeho

cukru v mediu obsaženého byv peokován do mléka, dal nor-

mální koagulaci bez rozpouštní kasemu, který atakován byl

vždy jen zcela slab, v mezích již Bertrandem a Weissweil-
LEREM (1. c.) udaných, takže jen as 5—12% této hmoty dusí-

katé bylo odstranno. S kulturami mikroba, pocházejících z

úpln vyerpaných roztok cukerných nebylo také nikdy docí-

leno vzrstu v roztocích peptonu, znamení, že mikrob nenabyl

vlastností bacilla Effrontova, Není pece možno, aby mikrob
neobyejn choulostivý stal se najednou mikrobem tak resi-

stentním, jenž spokojil by se samotným peptonem a rozkládal

cukry, které do té doby nedoved/1 rozkládati. Ješt mén viti
mžeme v m-ožnost, že by mikrob získati mohl tyto schopnosti

práv v okamžiku, kdy nejvíce jest oslaben, kdy všechen cukr,

hlavní podmínka jeho existence, z roztoku vymizel a kdy pod-

mínky životní jsou nejnepíznivjší. Jest konen nepochyb-

n€, že mikrob, který tak snadno pijímá zcela nové vlast-

nosti, dovede je zase lehko ztratiti, a je-li Effrontv proteoly-

tický ferment pouze biochemickou variací mikroba bulhar-

ského, pak existují zajisté cesty, jež opan od mikroba Ef-

frontova vedou k mikrobu Bertrandovu. Avšak v žádném pí-
pad bacil Effrontv nevzdal se své innosti proteolytické a

také nenabyl nikdy vlastností mikroba bulharského.

8. V prbhu práce zjistil jsem sice nkolik pípad, kde

i isté kultury mikroba bulharského daly pokožky, spory cho-

vající a pivodily koagulaci mléka sledovanou rozpuštním

kaseinu jako u bacilla Effrontova, píinou zjevu toho byla

však vždy nedostatená sterilisace prostedí. Jest

s dostatek známo, s jakými obtížemi získává se mléko skuten
sterilní; sterilisaci tu zvlášt znesnaduje písada uhliitanu

vápenatého. Potvrdil jsem adoii pokus, že zejména steri-

lisace, tak jak provádl ji Effront — 20 minut pi tlaku 1

atm. — jest nejen pro mléko, ale i pro umlá prostedí s pí-

sadou uhliitanu vápenatého, naprosto nedostatená. Uloží-

me-li po takové sterilisaci živná media na delší dobu do ther-
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mostatu na 45" vyhátého, seznávánie, že valná ást není ješt (

sterilní; v umlých prostedích objevují se na povrchu pokož-/

ky, složené z bakterií sporulujících, v mléce pak dostavují se

koagulace sledované rychlým rozpouštním kaseinu. Nalezl/

jsem asto pípady, kde ani ptkrát opakovaná sterilisace nes-ú

byla dostatenou. Uvážíme-li, že obavy tyto platí i pro pí-

1

právu produkt medicinálních, pochopíme snadno, že mohou
obsahovati snadno fermenty proteolytické. Cizí tito mikrobi

neuplatují se, je-li kultura erstvá, na maximu své aktivity a

bylo-li hojn zaseto pi optimální teplot; vyvíjí se bacillus

bulgaricus, mléko dává typický yoghurt a vysoká acidita zne-

možuje vývin mikrob cizích, Jsou-li však písadou uhlii-

tanu vápenatého volné kyseliny otupovány, mohou se na ko-

nec uplatniti mikrobi cizí, kteí pi své neobyejné houževna-

tosti vydrží i v takto zmnném a nepíznivém prostedí a

mohou spokojiti se se živinami dosud nedotenými. Ponvadž
neutralisace kyselin zvlášt snadno probíhá v prostedích

umlých, kde acidita roztoku nad uhliitanem vápenatým jest >

vždy hluboko pod maximální aciditou mikroby tmi vyráb-
nou, mohl snadno Effront z dvod nahoe již naznaených,

v roztocích glukosy pozorovati tvorbu pokožek a spor. V mléce

pemna ta Efrontem pozorována nebyla. Vadí tu zajisté

znaná acidita, již udržuje koagulumi nad nhliitanem vápe-

natým a jež zstává nad maximem pro mikroby ty ješt

snesitelným.

Pítomná práce objasuje také výsledky prací Effron-

TOVÝCH. Nelze se nikterak diviti, že Effront nenalezl ty-

pického mikroba bulharského! v produktech medicinálních;

jest to v úplném souhlasu s pracemi jiných badatel, kteí mi-

kroba toho tam také nenalezli. Bacillus bulgaricus roste špatn

nebo vbec neroste na obvyklých, k isolaci mikrob používa-

ných pdách pevných i tekutých. Jelikož pak v praeparatech

obchodních, zvlášt suchých, jeho vitalita jest oslabena, ba

mnohdy úpln potlaena, mže státi se isolace mikroba velmi

obtížnou, ano nemožnou. Není-li pípravek istou kulturou,

pak Oislabený mikrob podléhá jemu pimíseným mikrobm
cizím, jež vyvíjejí se v každém prostedí, nebo vítzí nad

ním mikrobi, kteí zstali v mléce, nebyla-li provedena jeho

ádná sterilisace. Dostavují se pak asto koagulace sledované
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pozdji úplným rozpadem kaseinu, získané yoghurty nejsou

však typické a chutí svou snadno se prozrazují. Také Effron-

tv bacil nedává typického yoghurtu, získaný výrobek jest

chuti zahoklé a ani zdaleka nepipomíná lahodné chuti pra-

vého yoghurtu.

Rozhodn nelze u bacilla bulharského mluviti o bioche-

mické variaci ve smyslu Effrontov; výsledky získané Ef-

frontem dokazují pouze, že jím zkoušené praeparáty obchodní

bud typického mikroba neobsahovaly nebo chovaly mi-

kroba toho již ve form oslabené, tak že ve výživných pro-

stedích pípravky tmi zasetých, ujaly se bu fermenty pro-

teolytické v pípravcích tch již obsažené nebo ony, jež z-
staly v roztocích výživných nedostaten sterilisovaných.

ást experimentální.

Abych pesvdil se o vlastnostech obou mikrob a se-

znal, zdali jeden ve druhý mže pecházeti, pstoval jsem oba

mikroby paralleln nejen v roztoku glukosy, kde Effront
pechod ten pozoroval, ale i v mléce a ve specielním prostedí

« pítomnosti rzných cukr. Toto umlé prostedí, již díve
Bertrandem a mnou (1. c.) navržené, jest 47oním roztokem

cukru ve výtažku z kvtu sladového s písadou 1% peptonu a

3% sráženého uhliitanu vápenatého. Z cukr použito bylo

iiejastji glukosy a laktosy, v nkterých pípadech i galak-

tosy, mannosy, saccharosy a maltosy. V každé sérii pokus
byla prostedí kontrolní, jež zstala neokována, uložena do

thermostatu vždy pi téže teplot jako roztoky okované a po-

kus uznán byl za správný jen tenkrát, zstaly-li všechny roz-

toky kontrolní sterilními. Okování roztok provedeno bylo

vždy týž den stejným množstvím téže kultury, vždy dvou-

denní a rychle koagulující; roztoky uloženy byly pak v ther-

jnostatu pi 30 nebo 40° C. Ve všech pípadech již po nkolika

hodinách pozorován byl silný vzrst, u Effrontová mikroba

vždy silnjší a spojený s tvorbou pokožek na povrchu živného

media. V pestávkách nkolikadenních provádn byl rozbor

okovaných roztok; ped zapoetím rozboru byia vždy pro-

vedena zkouška mikroskopická a nepatrná ást roztoku oko-

vaného penesena byla do rzných prostedí, aby zjištno
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bylo, zdali mikrob nezahynul nebo nezmnil svých vlastností.

V prostedích obsahujících bacilla bulharského bylo zejménai

také pátráno po sporách a tvorb pokožek, zvlášt od toholi

okamžiku, kdy rozborem konstatováno bylo úplné vymizení'!

cukru z roztoku.
'

K stanovení cukr v roztocích živných použito bylo

metody Bertrandovy (Bull. de la Soc, chim. de Paris 1906).

XJ mléka bylo postupováno tak, že sražen byl nejprve kasein

roztokem síranu rtufnatého, soli rtunaté odstranny práš-

kovit}^m zinkem a v irém filtrátu uren cukr.

Pi urování kaseinu v mléce postupováno bylo se zor

tlem k práci Bertrand-Weissweillerové (1. c.) takto:

10 cm^ mléka bylo sraženo dostateným množstvím l-5%ní

kyseliny octové; centrifugováním a dekantací získaný kasein

byl vodou promyt, smíchán s 96%ním lihem, filtrací znovu

zadržen, promyt lihem a etherem a pak pi 105*^ sušen do kon-

stantní váhy.

Acidita jest vyjadována v kyselin mléné; byla mena
po pidání fenolftaleinu ^/g n. louhem sodnatým bez ohledu

na to, že kyselina mléná z ásti pechází v éter, který aciditu

snižuje. Jen pi podrobných rozborech s vtším množstvím

roztoku byl vzat zetel k této okolnosti a kyselina mléná
z estheru uvolnna. U pítomnosti uhliitanu vápenatého byla

vypotena celková acidita z množství rozloženého uhliitanu.

Pi úplných rozborech bylo postupováno v souhlasu s naší

prací (Bertrand a já, 1. c).

Nejvtší pée byla vnována sterilisaci živných proste-

dí, nebo seznáno bylo, že mléko a umlé roztoky živné, obsa-

hující uhliitan vápenat\% jen velmi tžko se sterilisují. K po-

kusm bylo použito vždy mléka frakciovan sterilisovaného

6 až Skrát v pausách 1 až 2denních; pro jistotu pak uloženo

bylo mléko toto ped upotebením na 7 až 10 dní do thermo-

statu vyhátého na 45". Jak nutná jest tato opatrnost, doka-;

zuje nejlépe ta okolnost, že i potom ješt v nkterých zkou-

mavkách miéko koaguluje a sraženina podobn jako u Effrou-

tova mikroba se rozpouští vlivem proteolytických mikrob,

jež i.)ostály sterilisaci. V nkolika pípadech provedl jsem

i rozbor takového mléka a data, jež dostal jsem pro cukr aei
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ditu celkovou, tka>^é a netkavé kyseliny a pro kasein upo-

iníiiají velice na mikroba Effrontová.
Téže opatrnosti, jako u mléka, jest teba i pi roztocích

umlých s uhliitanem vápenatým, který znan vání ádné
sterilisaei, takže mnohdy roztoky zdánliv úpln sterilní zaka-

lují se po uložení lo thermostatu a pokrývají pokožkami.
Provádl-li tedy Effront pouze 20minutovou sterilisaci pi
tlaku 1 atrn. bez naznaené opatrnosti, nemohl rozhodn zí-

skati prostedí ve všech pípadech sterilních. Pesvdil jsem
se nkolikráte, že v takovém mléce nedostaten sterilisova-

ném daleko snáze ujímají se cizí fermenty proteolytické, nežli

tam vnesená oslabená kultura mikroba Bertrandova; dosta-

vují se koagulace sledované rozpouštním kaseinu jako u ba-

cilla Effrontova (viz SOdenní kulturu v tab. III.). Použije-

me-li však mladých kultur dvoudenních, ferment Bertrandv
dobe se vyvíjí i v mléce špatn sterilisovaném a vyvolává

normální koagnilace bez rozpouštní kaseinu; vysoká acidita

fermentem produkovaná rychle zabrauje proteolytické práci

jiných mikrob. Již po nkolika dnech jest však mikrob bul-

harský tak oslaben, že penesen do mléka sterilního tam se

neujímá a podléhá fermentm proteolytickým, které zstaly

vedle nho nedoteny. K tmže výsledkm dospl jsem, když

nahradil jsem mléko nedostaten sterilisované a obsahující

proto fermenty neznámé, mlékem dobe sterilisovaným, jež

zaseto bylo mikrobem Effrontovým.

20 zkumavek zaruen sterilního mléka zasel jsem bo-

hat starší kulturou mikroba Effrontova a provedl 20minu-

tovou sterilisaci pi tlaku 1 atm., jak používal ji Effront.

Zkumavky rozdlil jsem pak ve dv série, z nichž jedna z-
stala neokována a do druhé vnesena byla velmi aktivní, istá

kultura mikroba bulharského. Po Tdenním pobytu v thermo-

statu pi 45^ bylo. nalezeno:

1. Z 10 neokovaných zistalo 7 zkumavek sterilních a

ve 3 zaznamenán vzrst bacilla Effrontova.

2. Zkumavky okované daly ve všech 10 pípadech nor-

mální yoghurt; po 10 dnech byl však mikrob bulharský

v yoghurtech tch již tak oslaben, že po penesení do er-

stvého mléka sterilního pekonán byl ve dvou pípadech mi-

krobem Effrontovým.
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Jednoduchý tent(3 pokus ukazuje, jak houževnatým jest

'

mikrob proteoiytický, takže vydrží sterilisaci i nepíznivé

pomry, vyvolané mladou kulturou fermentu Bertrandova.

Vneseme-li mikroba Effrontová do hotového yoghurtu, i

nedovede se tam ovšem uplatniti, ani když vokujeme kul-

turu mladou; teprve peneseme-li po nkolika dnech tuto

smíšenou kulturu do nového mléka, vítzí mikrob Effrontv
nad oslabenVm mikrobem Bertrandovým.

Vneseme- li oba mikroby souasn do mléka, není vý-

sledek pedem zaruen; pravideln však uplatuje se mladá

kultura mikroba Bertrandova a teprve po peokování do

nového mléka zaniká.

1. Vliv mikrob v mléko.

Použito bylo mléka odstedného, jež obsahovalo 4-86%

laktosy a 2-86% kaseinu; acidita mléka byla pedem stano-

vena, vyjádena v kyselin mléné a odetena vždy od aci-

dity mikrobem utvoené, takže tabulka udává pímo pír-
stek acidity. Data pro procenta laktosy a pro rendement jsou

zaokrouhlena na ísla celá.

Každému rozboru pedcházelo peokování do nového

mléka a pozorovaná pemna zaznamenána ve sloupci po-

sledním (Tab. 1. a II.). Zánik mikroba dán jest tam znakou
O, normální koagulace znakou -f

.

V mléce (tab. I.) již v prvých 4 až 9 dnech dle teploty

acidita vyrobená mikrobem bulharským dosahuje svého ma-

xima, pi 2-3 až 2-6% kyseliny mléné; stoupající dávky ky-

seliny mléné mikroba unavují a brzo usmrcují. Zjištná

acidita celková odpovídá stále množství zkvašeného cukru,

takže rendement v kyselin mléné jest stále 100%ní. Ne-

patrná odchylka tu pozorovaná jde na vrub jiných kyselin

(octové, mravení, jantarové), jež lze považovati za výsledek

života protoplasmy.

Pemna v mikroba Effrontova nebyla tu pozorována

ani po 138 dnech; s poátku dával mikrob koagulaci normální,

pozdji koagulace nedostavovala se již vbec.
Zcela jinak chová se v mléce mikrob Effrontv (tab.

JI.). Laktosu zkvašuje mnohem pomaleji, takže ješt po 5
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msících bylo nalezeno v roztoku skoro 50% laktosy. Aci-

dita dosahuje svého maxima mnohem díve, rjiž pi 0-5%,

a pak již se skoro nemní; s poátku, kdy mikrob ješt ne-

atakuge kaseinu, odpovídá celková acidita 75% zkvašeného
cukru, se stáím kultury však klesá tento pomr až na 20%;
od toho okamžiku, kdy mikrob zaíná se zabývati rozkladem
kaseinu, získává tím ammoniak k neutralisaci vznikajících

kyselin a snižuje si sám aciditu roztoku. Jinak mikrob vlast-

ností svých nemní a ješt po 138 dnech koaguloval nové
mléko v nkolika hodinách normálním zpsobem.

2. Vliv mikrob v mléko s písadou kídy.

Bylo použito téhož odstedného mléka s 4-86% laktosy.

Ve vtšin pípad stanovena byla jen acidita mléka nad
uhliitanem vápenatým se nalézajícího, v nkterých pípa-
dech však byla urena i ztráta uhliitanu vápenatého titrao

a pepotena na kyselinu mlénou.

Ped provedením rozboru byl vždy mikrob peokován
nejen db mléka, ale i do roztoku peptonu a kultury tyto po-

suzovány byly makro- i mikroskopicky; od toho okamžiku
pak, kdy z mléka vymizel veškerý cukr, byla nad to ješt

v mléce, ke kontrole sloužícím, urena acidita a kasein, aby
konstatováno bylo, zdali základní vlastnosti mikroba se ne-

zmnily.

Pokusy ukazují, že mikrob Bertrandv (tab. III.) roz-

kládá cukr mléný u pítomnosti uhliitanu vápenatého mno-
hem rychleji a dokonaleji; mikrob pevádí již po 10 dnech

veškeru laktosu v kyselinu mlénou, proti níž chrání mi-

kroba pítomný uhliitan vápenatý tou mrou, že v prostedí

tomto, cukru již úpln zbaveném, mikrob žije ješt po 3 až

4 msících. Se stáím dostavují se však po penesení do

mléka koagulace stále opoždnjší, až konen kultury 5m-
síní již vbec nekoagulují.

Vzhled yoghurt, kulturami tmi získaných, byl vždy

normální, jediný pípad (s kulturou 30denní, v tab. III.) vy-

jímaje, kde pozorován byl rozpad kaseinu; píinou toho

byla však zase nedostatená sterilisace této série zkumavek.

V žádném pípad, ani u pokus nejstarších, nebyla pozoro-
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>vána tvíorba pokožek pro Effrontova bacilla tak charakte

nstických a v novém mléce byla získána vždycky normálníi

koagulace bez rozpouštní kaseinu, pi emž data pro aci-

ditu a ztrátu kaseinu byla konstantní a odpovídala vždy po-

kusm na úsitav Pasteurové v Paíži konaným Bertrandem
a Weissweillerem (1. c). Rovnž nikdy nebyl pozorován

vzrst mikroba bulharského v roztoku peptonu

Pi mikrobu Effrontov (tab. IV.) nebylo možno zjistiti

zvláštní výhody písady uhliitanu vápenatého; rozklad

laktosy postupuje stejn jako bez ní a to vždycky pomalu

a neiípln. Dva roky stará kultura v mléce byla již úpln
irá, hndá, všechen kasein byl rozpuštn, ale obsahovala je-

št 62% nerozloženého cukru. Jinak ani tento mikrob ne-

mní svých vlastností, zstává fermentem proteolytickým a

kultury i nkolikaleté koagulují mléko rychle a rostou vý-

bojn v roztoku peptonu.

3. Vliv mikrob v umlá prostedí s laktosou.

K parallelnímu pstní obou mikrob bylo použito 4%
roztoku mléného cukru ve výtažku sladovém s písadou

1% peptonu a 3% sráženého uhliitanu vápenatého. Jest za-

jímavo, že umlé pdy výživné, urené pro mikroba bulhar-

ského, musí nevyhnuteln dostati písadu uhliitanu vápe-

natého, kdežto mléko písady této nevyžaduje. Uvážíme-li,

že mikrob mže v mdéce vytvoiti a snésti až 3% kyseliny

mléjié, mžeme tvrditi, že nerozhoduje tu ani tak pítomnost

uhliitan, jako pítomnost solí vápenatých vbec. A také

skuten mikrob nerostl v prostedí, obsahujícím místo uhli-

itanu vápenatého jiné uhliitany, jako horenatý nebo zi-

nenatý, a teprve souasnou písadou nkterých solí vápe-

natých (fosforenanu, síranu) zlepšena byla pda výživná -

tou mrou, že docíleno bylo vzrstu velmi silného. Tomu <

názoru zdá se nasvdovati také ta okolnost, že nejlepším

mediem pro mikroba bulharského jest mléko, jež bohato jest

vždy solemi vápenatými (fosforenan a kasein) ; ovšem že

kasein a neutrální fosfáty podporují kulturu i jinak, saturu-

jíce malou ást vznikajících kyselin.

Ve 100 fi roztoku výživného bylo nalezeno v pokusech
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i
kontrolních 4-09 g Wktosy. Z toho 0-313 g pipadalo na re-

dukující cukr, který obsažen jest již ve výtažku sladovém.

Zajímavo jest, že cukr tento mže býti za uritých okolností

: žkvašen; mikrob bulharský zkvašuje jej jen v roztoku lak-

; tesy (tab. IV.) , kdežto v roztocích glukosy cukr výtažku
sladového zstává nedoten (tab. VII.).

Srovnáme-li pokusy konané v umlém prostedí s po-

\ kusy pedcházejícími vidíme, že mikrob Bertrandv nepro-

:;
vádí tu rozklad laktosy tak rychle jako v mJéce s uhliita-

;
iiem vápenatým, a že tu také díve hyne, kdežto pro mikroba
Effrontova jest umlé prostedí s laktosou velmi vhodné,

[
ano práv tak dobré jako mléko. Jinak pomr mezi zkva-

' šeným cukrem a z nho utvoenou kyselinou mlénou ne-

I

utrpl zmnou prostedí. Ani v jediném pípad nebyla po-

1 pórována tvorba pokožek a ;spor u mikroba Bertrandova,

i

pes to, že po vymizení cukru byly roztoky dále ješt 2 m-
'' sice pozorovány. Baeillus bulgaricus z prostedí umlého do
'- mléka penesen koaguloval normáln, vyrobil mnoho kyse-

liny a pevedl v roztok jen nepatrné množství kaseinu. Po
1
úplném vymizení cukru mikrob brzo hyne a koagulace

I

v mléce vbec se nedostavuje. V roztoku peptonu nikdy ne-

! bylo docíleno vzrstu mikroba bulharského, vyatého z um-
\

lých prostedí, laktosu obsahujících. Podržuje tedy mikrob

;
Bertrandv svých vlastností a nemní ise v mikroba proteo-

; lytického, ani když dodržíme podmínky Effrontovy. Také
mikrob EIffrontv (tab. VI.) jakéhokoliv stáí choval se

' vždycky stejn: rostl v roztoku peptonu a po koagulaci ata-

' koval kasein mléka velmi energicky.

Zvlášt zajímavé jsou výsledky pokus, jež provedeny
' byly se 600 cm^ podobn složeného roztoku, který obsahoval

\

24-54 g laktosy, z toho 1-878 g redukující substance, obsažené

i ve výtažku sladovém. Aby zejména pi mikrobu bulharském
i roztok stýkal se gen malým povrchem se vzduchemi, byly

baky až do hrdla roztokem naplnny. Konstatoval jsem to-

tiž v souhlasu s Cohendym (1. c), že baeillus bulgaricus jest

i fakultativ, libující si v anaerobiose, kdežto tvoení pokožek
' n mikroba Effrontova nasvduje naopak zálib pro aero-

• biosu. Pstujeme-li mikroba bulharského ve vysokých vrst-

vách živných roztok s malým povrchem, roste vždy dobe,
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I

proháníme-li však tekutinou sterilní vzduch nebo pstujeme-li

mikroba v tenounkých vrstvách kapaliny s velkým povrchem,t|

kultura jest slabá nebo se vbec neujímá, a je-li prostedím

mléko, dostavuje se koagulace jeho mnohem pozdji. Takové'

uspoádání pokusu, škodlivé kultue Bertrandov, jest na-

opak na prospch mikrobu Effrontovu.

Rozbor roztok proveden byl u mikroba l)ulharského

po 33, u bacilla Effrontova po 34 dnech. Pi podrobném roz-

boru použito bylo této methody:

Po filtraci zjištno bylo v sedlin množství nerozlo-

ženého uhliitanu vápenatého titrací n. kyselinou solnou jako

u všech ostatních pokus a ztráta pepotena byla na kyse-

linu mlénou; tak bylo nalezeno vázané kyseliny mléné:
i|

Bertrandv bacil . . . 24-138 g,

Effrontv bacil . . . 11-529 g.

Po pitení acidity filtrátu, jež rovnž vyjádena byla

v kyselin mléné (a inila u mikroba Bertrandova 1-386 g,

u Effrontova 1-156 g) bylo nalezeno celkem:

Bertrandv bacil . . . 25-524 g,

Effrontv bacil ... 12-685 g

volných a vázaných kyselin, vyjádených v kyselin mléné.

Po odetení ostatních kyselin tkav^^ch a netkavých

zbývá na kyselinu mlénou:
Bertrandv bacil . . . 24-300 g,

Effrontv bacil ... 9-068 ^,

t. j. 99% cukru u Bertrandova a 53-4% cukru u Effrontova

mikroba bylo zkvašeno v kyselinu mlénou.
Ve filtrátu uren byl cukr metodou Bertrando-

V ou a nalezeno:

Bertrandv bacil , . . O g,

Effrontv bacil ... 7-56 g;

zkvasil tedy:

Bertrandv mikrob . . . 100%,
Effrontv mikrob . . . 69% cukru.

Z filtrátu byly sraženy rozpuštné soli vápenaté kvan-

titativn kvselinou šfavelovou a novv filtrát koncentrován
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ve vakuu ke konsistenci syrupu; destilát obsahující zplo-

í diny tkavé, byl titrován vodou barytovou a bylo nalezeno,

;

pepoteme-li data na kyselinu octovou:
Bertrandv mikrob 0-785 g (t. j, as 3% celkové acidity),

Effrontv mikrob 2-188 g (t. j. as 17% celkové acidity)

;

;
tedy 3-2% cukru u Bertrandova, 12-9% cukru u Effrontová

I,
mikroba bylo zkvašeno v kyselinu octovou,

I

Jest tedy pomr kyselin netkávých k tkavým vyjá-

I dfen ísly: 31 pro Bertrandova mikroba a jen 4-35 pro mi-

I kroba Effrontova.

[ Siln kyselý syrup, resultující po oddesti] ování kyselin

I
tekavých a obsahu]jící zplodiny netkavé, byl vyextrahován

éterem, éterický výtažek odpaen a zbývající syrup po roz-

I

puštní ve vod neutralisován vodou barytovou. Pebytený
hydrát barnatý vylouen byl kysliníkem uhHit^^m, pova-

j

ením ve vakuu odstrann byl pebytek kyseliny uhliité a

i

rozložen bikarbonat barnatý, sraženina filtrem zadržena a

v roztoku obsažená sl barnatá byla pevedena síranem zi-

nenatým v laktát izinenatý; irý filtrát po odpaení ve

;
vakuu dal první a po odpaení mateného louhu druhý podíl

I

krystal laktátu zinenatého. Bylo nalezeno:

B. Bertrandv B. Effrontv
I. krystaly . . . 18-7350 g 1-817 g
IL krystaly . . . 2-5438 g 1400 g

I Celkem laktátu zinenatého 21-2788 g 2-917 g
Jednotlivé podíly laktátu byly pi 30° usušeny, dalším

zahátím na 1Í0° C stanovena byla voda krystalová, kalci-

nací kysliník zinenatý a [«]n 2%ního roztoku v trubici

50 cm dlouhé. Bylo nalezeno:

H,0
I. krystaly < ZnO

[a]v>

B. Bertrandv

18-OVo

28-OVo

±0"

B. Effrontv

12*92Vo

29'40Vo_ 7-270 1)

II. krystaly ZnO
18-047o

28-12Vo

±0"

ll-4Vo

30-8Vo
— 7-77" ')

^) otáivá mohutnost mní se volmi koncentrací (Jungfleisch
a GoDCHOT, Comptes rendus Ac. Se. 140, p. 719,)
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Data získaná s mikrobem Bertraudovým souhlasí úpln
se složením laktátu racemiekého (C3H5O3) 2 Zn -|-

3H2O, který obsahuije: H2O 18-18%, ZnO 27-27% a má [ah
= ± O", kdežto data pro bacilla Effrontova odpovídají úpln
1-laktátn (0311503)2 Zn + 2 H2O, jenž obsahnje: H2O
12-89%, ZnO 29-03% a"má[«]D =— 9^===)

Z matených louh po laktátu ziiienatém byla vylou-

žena kyselina jantarová éterem po pedchozím oky-

selení kyselinou sírovou. Po odpaení éteru vykrystalovala

ze zbylého syrupu kyselina jamtarová, jež pak z vody byla

ješt pekrystalována. Bylo získáno kyseliny jantarové:

Bertrandv mikrob 0-063 g, Effrontv bacil 0-440 g,

i. j. 0-26%, resp. 2-59% cukru bylo pevedeno v kyselinu

jantarovou.

istota krystal kontrolována byla na bloku Maquen-

nov bodem tání (187—188*^) a alkalimetriek5'm urením
váhy molekulové (118) ; zahíváním krystal tvoil se bílý

dým zápachu nadmíru dráždivého a neutrálný jich roztok

sodnatý dával s chloridem železitým charakteristickou, er-

venou sraženinu jantaranu železitého.

Rozdíly mezi obma mikroby jsou tu tedy velmi ná-

padné. Bacillus bulgaricu's zkvašuje ve stejné dob daleko

vtší množství laktosy než mikrob proteolytický. Kdežto

mikrob Bertrandv pevádí veškeru laktosu v kyselinu

mlénou, t. j. rendement v této kyselin je 100%ní, a jen as

5% celkové acidity pipadá na jiné kyseliny, mikrob Effron-

tv zužitkuje jen 72% cukru k tvorb kyselin, zejména mléné, •

a na ostatní kyseliny pipadá tu as 30% celkové acidity.

Niejpodstatnjší rozdíl jest v otáivosti utvoené kyseliny

mléné; kdežto mjikroib Bertrandv dává kyselinu neak-
tivní, mikrob Effrontv za stejných okolností vyrábí ky-

selinu p r a v o t o i v o u. Zdá se, že oba mikrobi tvoí na-

ped z cukru kyselinu racemickou, t. j. sms molekulárních

množství dvou kyselin stejn siln, ale opan otáejících,

'

jež mikrob bulharský dále neatakuje, kdežto mikrob Effron-

tv úpln stravuje kyselinu levou a zstavuje druhou formu

kontrérní, jež jako prodid?:t dále nezkvasitelný pítomna jest

*) Aktivní laktaty zinku mají otáivou mohutnost smru 0-

paného otáivosti kyselin jim odpovídajících.
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ve množství, odpovídajícím pesn jedné polovin zkvaše-

iiého cukru.

Vedle kyseliny mléné vytvoují oba mikrobi kyselinu

jantarovou, mikrob Effrontv ve množství desetkrát vt-
ším. Také kyselin tkavých vyrábí u vtším množství mi-

krob Effrontv, t. j. tyikrát více než bacillus bulgaricus.

4. Vliv mikrob na umlá prostedí s glukosou, galaktosou

a mannosou.

Bylo poiužito téhož prostedí jako v pípad pedešlém,

jen laktosa byla v nm nahrazena glukosou, galaktosou nebo

mannosoii, kterých v pokusech kontrolních bylo obsaženo

4-235, resp. 3-980, resp. 4-048 g. Z toho 0-208 g pipadá na

redukující souást, obsaženou ve výtažku sladovém.

Glukosa (tab. VII. a VIII.) jest obma mikroby velrai

energicky rozkládána, zvlášt mikrobem bulharským. V oliou

pípadech zstává však nezkvašeno ono nepatrné množství

redukující substance, obsažené ve výtažku sladovém. Roz-

toky glukosy jsou pro oba mikroby prostedím velmi vhod-

ným a skoro tak dol)rým jako mléko s písadou uhliitanu

vápenatého. Také glukosu pevádí bacillus bulgaricus úpln
v kyselinu mlénou, kdežto celková acidita mikrobem Effron-
tovým vyrobená odpovídá jen 71% zkvašené glukosy, po-

flobn jako konstatováno bylo u laktosy.

U žádného z použitých cukr ani s glukosou (tab. VII.

a VIII.), ani s galaktosou (tab. IX.), ani s mannosou (tali.

X.) nedošlo k pemn jednoho mikroba ve druhého; ani

u kultur starých, v nichž již cukr dávno byl zkvašen, nebyla

pozorována u mikro1)a bulharského tvorba pokožek a dalo-li

se nové mléko kulturou tou vbec koagulovati, pak nechoval

se mikrob nikdy jako ferment proteolytický, nýbrž pevedl
v roztok nejvýše K)% veškerého kaseinu. Nikdy také mikrob

Bertrandv nenali>l scliopností k rozkladu samotného pep-

tonu. Také bacil EffVontv ani po 20 nedlích nezmnil
svých vlastností, vždycky dailo se mu výborn v roztoku

samotného peptonu, na povrchu roztok tvoil povlak}^ spory

obsahující a dával normální koagulaci mléka, provázenou

rychlým rozpouštním kaseinu.
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Tabulka I.

Vliv bacilla bulharského v mléko.

b) pi

Pro 100 g mléka:
<D

stáí
kultu-

Kaseinu roz-
puštno

Laktosy zkva-
šeno

Kyseliny

nalezeno
v mg

mléCné

utvoe-
no ze 100
. cukru

ry ve
duech mg o/o mg o/o o E

t epl ot 30» C:

2 86 3 . , . +
5 . 1958 40 2115 108 +
8 257 9 2079 43 2232 112 +
10 2126 44 2313 109 +
15 289 10 2063 42 2196 106

19 , 2042 42 2277 111

24 320 11 2042 42 2313 113

37 , 2126 44 2313 109

92 . 2084 43 2306 111

138 • 2150 44 2313 107

tepl ot 40» C:

4 , . 2209 45 2430 110 +
9 2361 49 2502 106

16 • 2261 47 2465 109

Tabulka 11.

stáí
kultu-
ry ve
dnech

Viiv bacilla Effrontová v mléko:

Kaseinu roz-
puštno

Pi teplot 30" C:

17501

3

7

12

16 1450

27

40

138

1990

2630

o/o

61

69

51

92

Pro 100 g mléka:

Laktosy zkva-
šeno

mg

483

777

1218

1444

2667

1759

2932

10

16

25

30

55

36

60

Kyseliny mléné cs

nalezeno utvoe-
v mg no ze 100

. cukru

360

504

504

585

504

693

756

75

65

41

40

19

39

26

ic2

+
+
+
+
+
+
+
+
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Tabulka IIL

Vliv bacilla bulharského v mléko s písadou CaCOg
Pro 100 g mléka:

Stáí
kultu-
ry ve
dnech

:

Laktosy zkva-
šeiio

mg o/o

Kyseliny mléné

naleze- utvoeno
no v mg ze 100 .

cukru

Vzrst
v roz-
toku
pep-
lonu

Po penesení do mléka:

Koagu- acidita rozloženo
lace v mg kys. kaseinu

mléné o/o

po B až 7 dnech

Pi t eplo t 300 C:

5 3350 69 (1809)0 + 2313 9

8 4370 90 (1535) + 2170 9

10 4606 95 (1350) + , .

15 4861 100 (963) + 2210 10

19 4861 100 (882) + 2011 8

24 4861 100 + 1450 7

30 4861 100 . ') , ,

40 4861 100 + 1625 8

92 4861 100 4- 662 5

139 4861 100 5298 109 + • •

*) Data v závorkách udávají aciditu mléka nad uhliitanem
vápenatým.

^) Koagulace provázená rozpouštním kaseinu; píinou byla

nedostatená sterilisace tohoto mléka kontrolního.

Tabulka IV,

Vliv bacilla Efirontova v mléko s písadou CaCOa
Pro 100 g mléka:

Stáí Laktosy zkva- Kyseliny mléné Vzrst Po penesení do mléka:

kultu- šeno

o/o

naleze- utvoeno
no v mg ze 100 .

cukru

v roz-
toku
pep-
tonu

Koagu-
lace

acidita
v mg kys.
mléné
po 5 až

rozloženo
ry ve
dnech mg

kaseinu
o/o

7 dnech

•i te plot 30" C:

3 784 16 , H- + 524 69

7 1407 29 (50.4)0 + + 502 61

12 1675 34 (423) + +
16 1860 38 (423) . + + 540 65

27 2147 44 (540) + + .

40 2630 54 (387) + +
138 2636 54 1665 63 + + 420 58

roky «) 1867 38 + +

O Data v závorkách udávají aciditu mléka nad uhliitanem
vápenatým.

*) Kultura chována v zatavené trubici.
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Tabulka V.

Vliv bacilla bulharského v umlé prostedí s laktosou.

Pro 100 g roztoku:
Po penesení do mléka:

stáí
kultu-
ry ve
dnech:

Laktosy zkva-
šeno

Vzrst
v roztoku
peptonu

Ko:igU-
lace

acidita
v mg kys.
mléné
po B až

rozloženo
kaseiuu

"/o

7 dnech
mg o/o

a) pi tep 1 1 30» C:

5 1118 30 + 2408 10

8 1990 53 + 2030 8

10 1118 30

24 2930 78 + 862 6

33 3040 80 ')

35 4090 100^)

60 4090 100

90 4090 100

b) pi tep 1 t 40" C:

9 3354 82 +
14 4090 100 + 2002 8

30 4090 100

72 4090 100

1) Koagulace s rozpouštním kaseinu; píinou byla nedo-

statená sterilisace.

2) Celková acidita vyjádená v kyselin mléné byla 4256 mg.

t. j. ze 100 . cukru vzniklo 104 . kyselin.

Tabulka VI.

Vliv bacilla Effrontova v umlé prostedí s laktosou.

Pro 100 g roztoku

:

Po penesení do mléka:
Stáí
kultu-

Laktosy zkva-
šeno

Vzrst
v roztoku
peptonu

Koagu-
lace

acidita
v mg kys.
mléné
po 5 až

rozloženo
kaseinu

o/o

7 dnech
dnech: mg o/o

Pi teplot 300 C:

3 567 15 + +
7 1391 37 + + 483 72

12 1102 29 + +
34 2830 75») + + 562 67

36 2694 7V) + +
40 3470 92 + + 528 63

1) Kyseliny mléné utvoeno 2114 mg-, t. j, rendement 75Vo-

2) » » » 1782 » » » 660/0.
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Tabulka VIL

Vliv bacílla bulharského v umlé prostedí s glukosou.

Pro KDO g roztoku:

Po penesení do mléka:
Stáí
kultu-

Glukosy zkva-
šeno

Acidita
roztoku

nad CaCOg
v mg kys.
mléné

Vzrst
v roztoku
peptonu

Koagu-
lace

acidita
v mg kys.
mléné
po 5 až

rozloženo
ry ve
dnech: mg o/o

kaseinu
o/o

7 dnech

pi teplot 30° C:

5 2970 74 + .

8 3910 97 (891) + 2108 9

10 2115 53 (891) +
15 3H75 91 + 2315 10

19 4027 100 (198) + 1890 6

24 4027 100 (198) + 2221 8

29 + 1020 5

92 4027 100 (81)

140 4027 100

pi teplot 40« C:

2 3061 76 + .

3 3946 98 + 9

5 4027 100 0. + 2110 6

30 4027 100 + 1440 5

90 4027 100 •

Tabulka VIII.

Vliv bacilla Efíroníova v umlé prostedí s glukosou.

Pro HjO g roztoku:

Po peneseni do mléka:
Stáí
ku tu-
ry ve
dnech:

Glukosy zkva-
šeno

mg. o/o

Acidita
roztoku

nad CaCOs
v mg kys.
mléné

Vzrst
v roztoku
peptonu

Koagu-
lace

acidita
v mg kys.
mléné
po 5 až

rozloženo
kaseinu

o/o

7 dnech

Pi te plot 30» C

3 591 15 + + 620 69

7 105. 26 (270) + + .

12 1875 47 (270) + +
16 2570 64 (198) + + .

40 4027 100 + + 504 63

143 4010 100 + + 542 65

') Kyseliny mléné utvoeno 2871 mg, t. j. rendement 7lVo.
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Tabulka IX.

Vliv bacílla bulharského v umlé prostedí s galaktosou.

Pi

stáí
kultu-
ry ve
dnech

:

Galaktosy
zkvašeno

mg o/j

Pro 100 g roztoku:
Fo penesení do

Vzrst '

'

v roztoku Koagu- acidita
peptonu lace v mg kys.

mléné
po B až

mléka:

rozloženo
kaseinu

0/0

7 dnech '

teplot 400 C:

2 1358 36 + 2461 9

5 2339 62 + 2406 11

14 3772 100 +
21 3772 100 + 2308 8

42 3772 100 + 5

96 3772 100 .

121 3772 100

Tabulka X.

Vliv bacilla bulharského v umlé prostedí s mannosou.

Pro 100 g roztoku:

Stáí
kultu-
ry \ e
dnech:

Mannosy
zkvašeno

mg »/o

Pi teplot 400 q.

4

9

12

26

60

74

116

2150

806

3840

3840

3840

3840

3840

56

21

100

100

100

100

100

Po penesení do mléka:
Vzrftst

v roztoku
peptonu

Koagu-
lace

acidita
v mg kys.
mléné
po 5 až

rozloženo
kas inu

o/o

7 dnech

+
+
+ 2020 7

+ 2243 6
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Anarithmetik (Alogistik).

(Verlust der Fáhigkeit zti rechnen.)

•
: Von

Prof. Dr. Ant. Heveroch.

Durch Ubung lernt d^r Mensch sprechen, d. i. sich mit-

telst des gesproclienen oder geschriebenen Wortes verstáxi,-

digeu und durch tJbung lernt der Mensch auch rechnen. In

der Schule leruen wir rechnen, d. i. es wird uns die Kenntnis

einzelner Zahlen als der Begriffe bestimmter GroBen und
der diese GroBen ausdruckenden Zeichen: gesprochener und
geschriebener Ziffern, beigebracht. Wir lernen Ziffern- aus-

sprechen und schreiben.*) Wir lernen die Eechnungsopera-

tioneD: das Addieren, das Multiplizieren, das Subtrahieren,

das Dividieren und die Zeichen, durch welche diese Rech-

uungsarten ausgedrúckt werden. Wir rechnen mit ganzeji

Zahlen und Briichen und dies wieder mit gemeinen Briichen

nud Dezimalbriichen. — In der Mittelschule hat man uns

Algebra gelehrt. In der Zahlentheorie werden die Eigenschaf-

teu ganzer Zahlen besprochen.

Die Fáhigkeit zu rechnen, die Anlage zur Mathematik,

ist bei verschiedenen Menschen verschieden, aber es gibt

einen gewissen Durchschnitt dieser Anlage und die mathema-

*) I)ie geschriebene Ziffer driickt eine Žahl, einen schon fer-

tigen ]3e^iff aus ii^nd nnterscheidet sich dadureh vom geschriebe-

nen Worte, das aus Buchstaben, den Zeichen einzelner Laue des

ausgespraohenen Wortes, besteht. Die Ziffer, die gleich den Noten
oder der chinesischen Schrift einen Begriff aiisdruckt, ist in der

ganzen Welt eine und dieselbe, sie ist international.

Sitzber. der k. k. bohm. Ges. d. Wiss. II. Classe. 1
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tischeii Kenntnisse der Einzelnen . sind alsdann diirdi diesJ

Anlage gegeben und durch die Art, wie der Einzelne Mathe
matik gelernt und sioh darin geúbt hatte.

Wir kennen Fálle ungewohnlicher Rechner. Es handeb
sich in der Regel um ein ungewohnliches Zahleng e d a c h ti

n i s. Seltener ist die Amlage, die gegenseitigen Verháltnisse]

Bezielningen der mathematisclien Begriffe wahrzunehmeni'

Es ist bekannt, daB der 9jáhrige, durch Intuition hervorra

gende, geniale Gauss, vor die Aufgabe gestellt, die Šumme dei

Zahlen von 1—40 schnell zu berechnen, sofort beim Anblieker

der Zahlenreihe: 1, 2, 3, 4 ... . 37, 38, 39, 40 wahrgenommei
hatte, dafí 1 + 40 = 41, 2 + 39 = 41, 3 + 38 = 41 u. s. w. oder,

daC die Šumme der miathematischen Zahlenreihe gieieh is
der Šumme des ersten und letzten Gliedes, multipliziert mít

n
der halbeli Gliederanzahl : S = (ai + an ) —

.

Unsere mathematischen Kenntnisse stiitzen sich eiues-

teils auf unser Gedáchtnis, anderenteils auf unsere Urteils-

kríift, die Fáhigkeit Quantitáten und quantitative Verhált-

nisse zu abstrahieren.

Daraus geht schon hervor, daJB eine Abnahme mathema-

tischer Kenntnisse dort eintreten wird, wo eine Abnahme des

Gedachtnisses und der Urteilskraft besteht. Wir priifen das

Gedáchtnis eines Kranken dadurch, indem wir ihn das Ein-

maleins aufsagen lassen ; wir priifen seine Urteilskraft, indem

wir ihm je nach seiuem Bildungsgrade mehr oder minder

komplizierte Reehenaufgaben aufzulosen geben. Die Eifi-

buJ3e mathematischer Kenntnisse wird regelmáBig in den

psychiatrischen Krankengeschichten angefíihrt.

Doch hat uns die Praxis gelehrt, daB von jenen Kran-

ken, die die Sprache verloren, manche auch nicht reclmen

konnen; der Unterschied ist der, daB bei den Psyehosen, na-

mentlieh den Demenzen, der Riickgang mathematischer

Kenntnisse mit der Abnahme des Gedachtnisses und der

Urteilskraft Hand in Hand geht, wogegen sich in den FálleHt

von Gehirnkrankheiten um den Verlust des Rechenvermogensi

an und fiir sich,*) um einen abgesonderten Verlust han-

) Das theo!i-etische Recheiivermogen heiBt im Grieelusclieii

áQid-firirmr), das praktische wird loyioTmri genamit, weshalb icli ileii
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delt, gerade so, wie es sich bei den Sprachstorungen um die

EinbiiBe des Vermogens handelt, sich mittelst des Wortes
zu verstándigen, wiewohl ein solcher mit der Sprachstorung
behafteter Patient, neben der Storung dieses besonderen Ver-
mogens, ein unversehrtes Gedáchtnis und eine gesnnde
tJrteilskraft behált.

lu ausfiihrlichen Krankengeschichten der Sprachstorun-
gen finden wir bisweilen die Storung des Rechenvermogens
verzeichnet vor. Einmal wird dieselbe als eine der Sprach-

storung gleichgestellte Storung angefiihrt, ein andermaJ
iiberrascht sie dadurch, daB Patienten, die Worte nicht lesen

konnen, Znhlou zu lesen vermogen.*) Und wieder ein ander-

mal spricht der Kranke schlecht, schreibt aber Worte, wobei
er verháltnismáJBig besser noch Zahlen schreibt und die Grund-
reehnungsarten kann.

Bastian behianidelt im XIII. Kapitel seines Buches »0n
aphasia« in einem besotnidereni Absatz die Storungen des Rech-

nens. Er sagt darin:

»Aphatiker sprechen Zahlen nicht besser aus als andere

Worte, noch verstehen sie Zahlen besser als andere Worte,

aber sie vermogen Zahlen zu lesen und zu schreiben, wenn sie

Worte nicht lesen und schreiben konnen.«

Bastians Patáentin, die am fiast gánzlicher kortikaJen

Aphasie mit Alexie leidet, vermag Zahlen zu lesen, bringt sel-

17'eriluist dieses Vermogens Anarithrn etik, Aliogistik be-

neane.

*) Kol. Štrba hat auf mein Ansuchen zwei solche von niir

im VoTtrage demonstriiorte KramiklieiitsíáMe im »asopi'& lék. 6eských«
1914 beschrieben. Die mit einer rechtseitigen homonymen Hemi-
anopsie behafteten Kranken konnten nicht lesen, schrieben aber

gut, verstanden dais Gesproclieiie und sprachen korrekt. Solche

I'alle werden als reime Alexie beschrieben; es handelt sich hier

jedoch nicht nmi das Unvermogen zu lesen d. i. die Bedeutung des

geschriebenen Wortes oder Buchstabens zu verstehen, sondern um
die Unfáhigkeit, das ganze Wort mit einem einzigen Blick, wie der
Gesunde es liest, zu iiberfliegen, um die Unfáhigkeit, das Wort nach
den Buchstaben zu lesen, da der Kranke nicht vom Buchstaben zum
Buchstaben schreitet, sondern dieselben iiberspringt und die Worte
infolgedessen nicht zusammensetzt. Die Ziffer, dieses an Grosse den
einzelnen Buchstaben gleichkommende Zahlzeichen, vermogen aber

solche Patienten wohl zu iiberlesen.

í*
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be zum Ausdruck, addiert, kann aber nicht subtrahieren und
miiltiplizieren.

Patient LXI. hat Gesprochenes vollkommen verstanden,

vermochte aber weder zu lesen noch zu schreiben, sprach

spontan und bei Wiederholung der Sátze paraphatisch nndí

konnte zweistellige Zahlen nicht aufschreiben.

Bastian erklárt den Fall damit, daB ein besonderes Zen-

trum fiir Zahlen und ein anderes fiir Worte besteht und daB

bfeide Zentren von einander entfernt sind, sodaB die Zentrén

von der Storung in ungleichem Grade betroffen werden.

Als Beleg hiefiir zitiert Bastian die Fálle Trousseaus

und Capdevilles, wornach der Kranke wohl gelesene Worte

keineswegs aber Zahlen begriff.

Das Faktum, daB Aphatiker Ziffern zu lesen vermogen,

erklárt Dejerine und Broadbent damit, daB die Ziffer einen

Begriff darstellt und: sie nicht wie der Buchstabe, ein Zej-,

chen des das Wort erst bildenden Lautes ist, .
i

Ein besonderes Kapitel wird der Storung des Rechen-

vermogens von Heilbronner in Lewandovski's »Handbuch

der Neuro]ogie« S. 1009 gewidmet.

Kranke, die nicht lesen konnen, vermogen Zahlen, wenn

nicht laut, so oh im Fliistertoh zu lesen und zwar hanpt-

sáchiich einfache und zweistellige Zahlen; von den mehrstelli-

gen konnen sie 100, 1000 und die Jahreszahl lesen, Diejeni-

gen, die Worte nicht schreiben konnen, schreiben ein- oder

zweistellige Zahlen, es besteht aber in solchen Fállen nicht

absolute Agraphie, sondern Paragraphie = geschriebene Par-

aphasie.

»Absolutés Unx^ermogn auf der einen Séite (Worte und

Buchstaben), ganz ungestorte Funktion auf der anderen

(Zahlen und Ziffern) im gleichen Fall wird sich bei einge-

hender und lánger fortgesetzter Priifung sehr selteu, wenn

iiberhaupt, ergeben.«

Heilbronner fiihrt weiter aus, djaB Patienten, die mit

schweren Storungen der spontanen Sprache behaftet sind,

áuffallend gut Zahlen hersagen, indem sie die Anžahl der

ihnen vórgezeigten Finger oder Vorgelegter Ziindholzchen an-
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geben, sowie claB sie den Wert der Geldstiicke*) mit einera

Blicke abzuschátzen und die Uhr zu lesen vermogen; andere

Patienten, die Worte schwer begreifen, erfassem Zahlen

sclinell und vermogen sie auch leichter zu wiederholen; die

selbst an schwerer Sprachstorung leidenden Kranken brin-

gen Additionen und Subtraktionen auch melirstelliger Zalile

zu Stande. In anderen Fállen wieder ist die Storung des

Eeehnens stárker als die der Sprache.

leh hábe Patienten behandelt, bei denen die Storung des

Rechenverniogens auffalliend in den Vordergrund trat.

leh halte dafiir, daB eine Abhandlung iiber die Storung

des Rechnéns und der hiermit behafteten Kranken von Nutzen
sein wird,

Einen meiner Patienten hábe ioh im »Vereine der bohmi-

šchen Arzte« vorgefiihrt.

leh lasse hier zunáchst die Geschichten meiner eigenen

Kranken folgen:

I. K. F., 38jáhriger Gártner, hat plotzlich die Sprache

eingebiiBt. Vordem war er vollkommen gesund. Sein Frau
hat eine Ptosis des rechten Augenlides und Parese der rech-

ten AYange. Kinder haben sie nicht.

Befund am 12. Juli 1913:

Die AugenbewegTingen sind nach allen Richtungen nor-

mál, Die Pupillen reagieren gut. Das Gesicht ist symmetrisch

in der Ruhe als auch beim Sprechen. Die Zahne fletscht Pa-

tient richtig. Die Zunge wird gerade ausgestreckt, sie ist

feucht und zittert unmerklich. Den weichen Gaumen hebt er

gleichmáBig. Patient kann weder pfeifen noch pusten. Er
schluckt schlecht, der Speichel rinnt ihm bestándig aus dem
Munde. Die Bewegungen mit den oberen Extremitáten sind

richtig. Die Kraft und Bewegungsfáhigkeit der Hánde
ist normál. Der Gang und Korperhaltung sind richtig.

Er springt sowohl auf dem rechten als auf dem linken

FuBe gleich gut. Die Patellarreflexe sind lebhaft, namentlich

*) Die Geldkeuntnis pflegt meiner Erfaihrung nach bei den

Aphatikem merkwiirdig gut erhalten zu sein.
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rechteirseits. Keim Kllonus der Aehillessehne. Babinski's

Symptom ist negativ. Beim Priifen dieses Symptomies ver- 1

fállt der Untersíuchte in ein schluchzeiKdes Lachen. Keinil

RoMBERGER'sches Symptom.
Der Patient kann kein verstándliches Wort hervorbrin-

geoQ; versucht er zu sprechen, ist die Aussprache derart un-

deutlich, daB es schwer wird, sich mit ihm múndlich zu ver-j|

stándigen. Er lacht krampfhaft, wobei ihm der Speichel aus

dem Munde láuft.

Beff^hle selbst sehr komplizierte, mogen selbe miindliche

oder schriftliche sein, versteht der Kranke vollkommen gut.

Er vermag Gedrncktes vollkommen richtig in die Schrift

umznsetzen. Seinen Namen sowie die Namen von Gegenstán-

den schreibt er korrekt auf; er kann sogar die vor ihm aus*- 1|

gefiihrten Handlnngen schriftlich korrekt wiedergeben.
*

Der Patient soli friiher ein guter Rechner gewesen sein;

er hat die III. Biirgensichnlklasse absolviert, Heute rechmet er

selbst schriftlich sehr mangelhaft. Beim Addieren fángt er

dei den Zehnern an und riickt dann zn den Einern vor. Das

Záhlen nach der Zahlenfolge gelingt. Auf meine Frage, wie-

viel 4X9 ist, schreibt Patient: 9X9 = 94 (sichtliche Per- 'I

severation)

.

Addiert

:

8 + 3 = 12 . . . 17

6 + 9= ! weiB er nicht. 8

17

Multipliziert: 67 X 54

242

255

Das Bild eines Drei- und Viereckes, eines Kreuzes, das

schematische Bild einer Kirche erkennt er und schreibt so-

fort die richtigen Benennungen hinzu.

Am 17. Juni 1913:

Patient spricht die Zahlen: 2, 4, 8, 9, 7, 3 verschwom-

men aus, zeigt an den Pingern, was eine jede Žahl bedeutet.

Die ihm vorgeschriebenen Aufgaben lost er folgenderweise:
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3 + 2 = 6 9— 6=: 14

5 -L 4 = 13 27— 15 . . . (weiB er nielit)

10— 5 ==5 4X3 = 21

7 + 2 = 9 5X7 = 35

7— 2 = 5 6X9 = 36

8— 3 = 6 8X13= (weiB er nicht)

15— 8 . . . (weiB er nicht) 20 : 3 = 23

7 X 12 . . . (weiB er nicht) 12 : 4 . . . (weiB er nicht)

Auf ein Diktát hin schreibt er die Ziffern gut, Aber
statt 9 + 7 schreibt er: 9, 7; ziim zweitenmal: 9 7 und anfge-

fordert das »und« zu setzen schreibt der Kranke: 9 und 7.

Statt 12 + 13 (Additioniszeichen) schreibt er 12— 13.

6X9 hat er richtig aufgeschrieben. Das Gleichheits-

zeichen = wird sofort von ihm richtig korrigiert. Anfgefor-
dert, 108 : 5 zu schreiben, schreibt Patient: 1008 : 5, und auf

den Fehler aufmerksam gemacht, loscht er eine Null weg.

Stíitt 1000 weniger 65 schreibt er 1000 : 65. Die Bechenzei-

chen (+, —, :, X) sind ihm nicht recht verstándlich, das +
hált er fiir das Multiplikationszeichen, das — fiir das Divi-

sionszeichen,

Aufgefordert (a + b) ^ zu schreiben, schreibt Patient

:

2 3

a= \ . Das Beispiel : V 125 (Kubikwurzel aus 125) wan-

3

delt er in 125 V um; wie viel das ist, weiB er nicht.

152 gibt er mit: 15— 2; statt 321X15 wird 325: ge-

sehrieben. Zum zweitenmal: 325 X 15.

Multipliziert die nun vorgeschriebene Aufgabe:

325 X 15

"325

1575

Wenn ich rasch diktiere, macht er das Multiplikations-

zeiehen richtig.
,

Multipliziert eine weitere ihm vorgeschriebene Aufgabe

:



VII. Prof. Dr. Ant. Heveroch:

416 X 26

2466

2482

leh diktiere dem Kranken die Divisionsaufgabe : 1072 : 23,

Patient schreibt 10072:23 = 645. leh sehrieb ihm 27^ vor,

der Untersuchte schreibt 44 hinzu.

leh sehreibe das Beispiel V 2566723 vor. Patient záhlt

sich die Zahlen ab und teilt die Zahlen mittelst eines Striches

alsoab: 25/66723.

Ein Dreieck zeichnet er riehtig, ebeiuso das Viereck.

Statt eines rechtv^inkeligen Dreieckes zeichnet er ein

spitzwinkeliges, statt eines stumpfwinkeligen Dreieckes ein

E-homboid, Aufgefordert einen spitzen Winkel zu zeichnen,

zeichnet er ein Dreieck. Einen stumpfen Winkel bringt er

nicht zu Wege.

Statt eines rechten Winkels zeichnet er wieder ein

Dreieck. Nach langem Hin- und Hersuchen des rechten Win-

kels weist er auf die Ecke der Tischplatte hin. Als ich dem

P^-tienten. die von mir entworfenen Zeichnungen eines stump-

fen und eines spitzen Winkels vorgelegt hábe, schreibt er deren

riehtigén Namen hinzu.

Aufgefordert, ein stumpfwinkliges Dreieck zu zeichnen,

zeichnet er einen stumpfen Winkel.

Die Frage, wie der Flácheninhalt eines Dreieckes be-

rechnet wird, beantwortet er schriftlich: Der Flácheninhalt

des Dreieckes ist gleich die Basis mit der halben Hohe.

»W ie wird der Flácheninhalt eines Krei-
ses berechne?« Patient schreibt: Der Flácheninhalt des

Kreises gleicht — mit dem halben Halbmesser.

2 TzT und Tir'^ liest er gut. Er zeigt, daJB der Fláchen-

inhalt des Kreises gleich ist Ttr^.

4/371/-^ kann er lesen, begreift aber nicht dessen Be-

deutung.

Wie Zinsen berechnet werden, weiJB er sich nicht mehr

zu entsinnen.



Auarithmetik (Alogistik). ^

Den Dreisatz : 4 : 5= a? : 9 schreibt er 4 : 5= úc : 9, weiB

sich aber keinen Rat damit.

Patient schreibt die Worte, auf ein Diktát, wie folgt:

kráva (Kuh) = Kráva, lampa (Larape) = lanpa, okno (Fen-

ster) = Okno, Praha (Prag) = Praha, nepochválil (er lobte

nieht) = nepochvál, nemocnice (Ktrankenhaus) = Nemocnice,

allons enfants = Salos Sanfan, aí vlymL 'ERr]VL7.aí = Hei ni-

kai helenikai, Brotgeber = Brot-Geber, Ackerbauministerium

(weiB nicht), Bohmerwald = Bomonhalt.

Patient zeichnet die Worte nicht ab, er schreibt sie dem
Sinne nach ab.

leh ersuche den Patienten die Bnchstaben der Worte
von oben nach unten zu schreiben:

Er schreibt:

nemocnice: N Praha: P kostel: K
(Krankenhaus) m (Prag) r (Kirche) o

e a s

ni ha te

ce a 1

dráteník

:

D louka: L
(Drahtbinder) r (Wiese) 1

a

t 11

e

i

ka

Praha (Prag) schreibt er immerwáhrend nebeneinander,

endlich schreibt er:

P
r

a

ha

a

Auf meine Aufforderujng das Wort pero (Feder) zuriick-

zuschreiben, schreibt Patient:
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Die Namen der ihm vorgehaltenen Gegenstánde schreibt

er ohne sich zu besinnen richtig auf. Kann sogar die vor sei-

nen Augen ausgefiíhrte Handlung mit einem Satze beschrei-

ben z. Beisp.: »Der Herr Doktor sieht nach der Tasehenuhr.«

Q^it>
3iaM o)

jif<yu>L

' ^•ínl^ín^tt^
7'izt

jkl^/M.

/
'Á'

J(L'dUi

jaaxL

Der Kranke erkennt die Landkarte von Bohmen und

bezeichnet richtig die Lage Prags. Den FluB Eger vermag er

nicht in die Kart einzuzeichnen, die Beraun verschiebt er

nach Ostbohmen. Aufgefordert die Kart von Bohmen durch

Bezeichnung der Weltgegenden zu ergánzen, denkt er eine

Weile nach und schreibt dann die Namen hinzn. (Siehe Abbil-

dung, Blatt G.)

In die Kart hat Patient wie ersichtlieh niíinche Orte

ganz unrichtig eingezeichnet. Beim zweiten Versuch zeichnete
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er die Stadt Eger richtig ein, aber Koniggrátz setzte er un-

gefáhr in die Gegend von Saaz, und Pilsen in die von Leit-

meritz.

Wáhrend der Untersuchung flieBt dem Untersuchten be-

stándig der Speichel aus dem Miinde.

Patient versteht alle Befehle vollkommen gut und fiihrt

geforderte Handlungen sowohl mit den oberen als auch den

imteren Extremitáten riehtig aus (salutiert, ahmt das Violin-

spielen nach, offnet Tiiren u. s. w.) . Sein Benehmen im Kran-
kenliause ist der Situation angemessen, er geht auf den Gán-
geu uinher, erkennt Arzte und die Mitkranken.

Ein solch' interessanter Fall wird wohl selten gefunden!

Dier Kranke biiBt plotzlich die Fáhigkeit ein, Worte, Sátze

hervorzubringen, behált dabei vollkommenes Verstándnis fiir

Gesproclienes und Geschriebenes und kann die Gedanken kor-

rekt sehriftlich zum Ausdruck bringen.

In Anbetracht dieser Charaktere handelt es sich ent-

weder um Amerisie, reine motorische Aphasie oder um An-
arthrie, um die Storung ío oder f^ meines Schemas der

Aphasien.

Beim aufmerksamen Beobachten der Sprache des Kran-
ken wurde alsbald festgestellt, daB Patient gutgegliederte

"Worte besonders undeutlich ausspricht, ferner, daB er schlecht

schluckt (der Speichel flieBt ihm bestánidig aus dem Munde)
und daB er weder pfeifen noch pusten kann. Kurz, seine

Sprachmuskulatur ist geláhmt. Patient kann nicht sprechen,

weil er infolge Láhmung des Sprachmechanismus Worte nicht

hervorbringen kann, es handelt sich bei ihm um die auf Pa-

ralyse des Sprachmechanismus beruhende Anarthrie. Weder
seine Lippen noch seine Zunge sind atrophisch, der Kranke
hat Lachkrampfanfálle, er leidet an P s e u d o b u 1 b a r p a r a-

1 y s e, die die Funktion der Extremitáten in keiner Weise be-

eintráchtigt hat. Bei dem Kranken wurde jedoch eine andere

interessante Storung festgestellt: Patient kann nicht rechnen,

obwohl er ein guter Rechner gewesen, der sogar im Potenzie-

ren und Radizieren geiibt war, Patient vermag eine Reihe

von Zahlen herzusagen, erkennt aber die Rechenzeichen nicht

mehr mit Sicherheit, kann keine einzige Rechnungsart mehr
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griindlich, wiewohl er sich eine gewisse Kenntnis, wie die i

Rechnungsarten ausigefiihrt werden, bewahrt hatte. Beimij

Multiplizieren, nnterstreicht er den Multiplikanten, riicktJ

wenn er mit der zweiten Žahl miiltipliziert um eine Stelle I

weiter, unterstreicht die Summen und addiert dieselben. i

Beim Ziehen der zweiten Wurzel teilt er sich mittels eines

Striches einige Zahlen von links ab, wáhrend wir mit dem
Abteilen richtigerweise von den Einern niederer Ordnung zii

den hoheren, von rechts nach links schreiten. Patient weiB

demnach wie wir uns zum Radizieren anschicken. Statt

(a + b)^ schreibt er a= y, verrát also Kenntnis von der

Náhe der Potenz und der Wurzel. Der Inhalt seiner Aus-

rechnungen ist fast durchwegs falsch, nur in der Form des

Abwickelns der Rechenaufgaben sind Spuren des Wissens an-

gedeutet, wie die Reehnungsart ausgefúhrt wird.

Der Kranke áuBert bei intaktem Spraeh- und Schreib-

vermogen (wegen der Láhmung der Lipi3en und der Zunge

kanu er Worte allerdings nicht miindlich hervorbringen) eine

fast gánzliche EinbuBe arithmetischer Kenntnisse — Anarith-

metik. leh hábe aber noch eine andere Storung bei dem Kran-

keoQ entdeckt und zwar in seinen geographischen Kennt-
nis s e n. Patient erkeimt die Kart von Bohmen, aber die

Angabe der Weltgegenden ist (bis auf den S liden) ganz un-

richtig. Die Stadt Eger lokalisiert er nach O s t bohmen (man

beachte, daB er Eger wieder in den áuBersten Zipfel eines

Ausláufers einzeichnet) , Pilsen lokalisiert er in das nord-

ostliche Bohmen.

Wir werden die Erklárung fiir die Storung mathema-

tischer und geographischer Kemutnisse nicht in pseudobul-

bárer Paralyse suchen; hier kommen besondere Storungen in

Betracht. Die Storung arithmetischer Kenntnisse zu lokali-

sieren, haben nicht einmal die Anhánger der klassischen

Aphasie-Lehre, die einzelne klinische Typen lokalisieren, ge-

wagt. Von einer selbstándigen Storung geographischen Wis-

sens wird bei den Sprachstorungen nicht gesprochen. Obge-

nannte Storungen werden in den, die Agnosie behan-

delnden Arbeiten angefiihrt (bei Badal, Bernheim und

and.) ; hier ist notwedig zu unterscheiden: das geographische
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Sichorieiitieren, das in der Erinnerung sich abspielt, iind das

Siehorientieren in Wirklichkeit, im Wolinorte.

Der vorliegende Fall ist ein schoner Beleg fiir die Ein-

buBe des míathematischen imd geographischen Wissens bei

ungestorter Reproduktion iind Gliederung der Worte, die

-infolge der Láhmung der Sprechmuskulatiir nicht ausge-

sproclien werden konnen, iind bei erhaltener Intelligenz.

II. K. R., 30jáhriger Sparkassabeamte. Sein FamiHe
maclite die Wahrnehmung, daB Patient seit etwa einem hal-

ben Jahre das Gedáchtnis verliert. Vor etwa 3 Wochen hat

er das Rechnen vergessen und die Handschrift geándert.

WuBte die Lage des Wenzelsplatzes nicht anziigeben und kann
sich der Namen seiner Bekannten nieht entsinnen. Der Kran-

ke verfállt zeitweisé in einen tiefen Schlaf, aiis dem er erst

nach 12 Studen erwacht. Eine lánger als ein halbes Jahr an-

haltende Pupillenerweiternng war vorhanden. Der Patient

klagt seit V4 Jahr iibpr Halsschmerzen und Mittelohrentziin-

dung. , w

Seit ^l^ Jahren klagt Patient iiber Hándezittern. Er dís-

simuliert seine Krankheit vor der Umgebung, fiihlt sich aber

krank. Wáhrend des Landaufenthaltes hat er einmal die Wá-
sche verunreinigt und wuBte sie nicht wegzuráumen. Eine

hietische Infektion vor 3 Jahren ist sichegestellt. Sein Vater

starb an SchlagfluB, die Mutter an Schwindsucht. Gé-

šehwister gab es 10, von diesen sind 5 gestorben; 1 Bruder

starb an Schwindsucht, die iibrigen im Kindesalter. Von den

Lebenden ist eine Schwester seh-waehsinnig, die anderen Ge-

sehwister sind gesund,

Befund am 8. September 1912.

Der Kranke, — den ich in seiner Wohnung báuslich ge-

kleidet antreffe — heiBt mich in angemessener Weise will-

kommen. Seinen Namen sowie sein Alter giÍ3t er richtig an.

WeiB auch die Jahreszahl und das Numero des Hauses.

»Tag?« ;>Der 21. September . . .« (8. Sept.)

Um ihm die Orientierung zu erleichtern, frage ich,

wann der St. Wenzelstag ist (28. IX.).

Patient: »Am 8. Oktober.«
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Warum er beurlaubt sei! »Wegen . . . wegen
Krankheit.«

»Was fehlt Ihnen! »Ich fiihle gar nichts . . .

eigentlich . . . ich kainn nicht denken. Das Gedáchtnis ist

nicht so gut.«

»W o v o n w i r d g e g e n w á r t i g i n den Z e i t u n-

gen geschrieben'?« »Von diesem . . . romisch . . . preu-

siseh . . . der Staaten . . , dem balkanischen Krieg . . . die

Tiirkei gegen die Balkanstaaten íd Bulgarien . . . iind die

Tiirkei . . . Montenegro . . .«

Welclie Fliisse in Bohmen kenne er? »Die

Moldau . . . die Eger . . , weiter . . , weiter . . . die Elbe . . .

dann . . . ich weiB nicht mehr.«

Wie heiBt der jetzige und wie hieB der
friihere Biirgermeister von Prag! »Der jetzige

Dr, Groš . . . vor ihm Dr. Srb, vor ihm wieder Dr. Srl), vor

diesem Dr. Podlipný.«

Welchen Weg wiirde er vom Kohlmarkt
(w o e r w o h n t) z u m L a n d t a g s g e b á ii d e g e h e n.

»Durch diese . . . Perlgasse . . . iiber die FerdinandsstraBe am
Theater vorbei . . . liber die Briicke . . . (welche?) Elisabet-

briicke . . .« (Die Beschreibung ist falsch.)

Der Kranke versteht Gesprochenes vollkommen, benennt

die auf dem Tische liegenden Gegenstánde richtig : Der Loffel,

der Apfel, der Stein, die Uhr, die Wecknhr, der Ring, das

Eláschchen, die Tinte. Genannte Gegenstánde erreicht er mit

der Hand. WeiB za sagen, was der Hahn macht.

»D er Bráuer?« »Bier.«

Macht der Bráuer das Bier? »Braut.«

»D e r L e h r e r!« »Lehrt.«

»Der Hund?« »Bdlt.«

»D a s P f e r d!« »Zieht und schreit . . . nein muht . . .«

Mancher Worte entsinnt sich der Kranke nicht.

Er sagt das Vaternnser: »Vater unser, der Du bist im

Himmel, geheiliget werde Dein Name, Dein Wille geschehe,

gesehebe, Dein Wille geschehe, so wie . . . unser tagliches

"^rot gib uns heute . , .«

Nochmals anfangend: ^>Vater unser . . . Dein Name . . .

Dein Wille geschehe . . .«
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Es ist immoglich, den Kranken zu einem zusammen-
hángenclen Gesprách seinerseits zu bewegen. Beim Lesen
verspricht er sich leicht.

Patient kann alle Verrichtungen des Alltagslebens aus-
fiihren und zeigen, Meidet sich selber au, kámmt sich, isst,

brennt sich die Zigarre an.

Er rechnet:

4 X 8 = 48, 18 + 18 r= 25,

5X6:= 40, 10 + 20 = 30,

5 X 12 = 50, 60, 6 X 17 = . . . 120,

5X2 = 6,

4 X 28 = 40 und 8 = 48,

4 X 48 ist 4 X 2 u. 4 X 8,

4 X 28 ! 4 X 20 u. 4 X 8 ... 4 X

428X37 15836 : 37 = 3

1264 1 4

4465 1

17105

Der Kranke versteht den Vorgang beim Dividieren, ver-

rechnet sich aber dabei.

Eine Reihe von geraden Zahlen sagt er gut her. Die
iingeraden zuriick:

19, 17, 15, 13, 14, 12, 10, 9, 7, 5, 2, 3, 1,

19, 17, 15, 14, 13, 14, 11, 9, 10, 8, 7, 5, 3, 2, 1.

Lieder erkennt er nach der Melodie sofort, kann die

j

Melodie in reiner Weise nachpfeifen, sowie mit Textworten

!
singen,

Von Geldstiicken kennt er:

1 Hellerstiick, 2 H., 5 H., »nein: 10 H.«, 20 H., 1 K, 2 K,

10 K, 20 K, 100 K — »weiter nichts« . . . 1000 K u. 50 Ki^o-

j
nennote (vergass 5 K).

Farben bezeichnet er richtig.

Korperlich ist der Patienit gesund, die Pupillen reagie-

ren gut, das Gesichtsfeld ist normál, das Gesicht symmetrisch,
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die Zunge wird gerade ausgestreckt. Romberg'sches Symptom i

vorhandé^n, kein Hándezittern.

Am 22. Oktober 1912:

Patient fhlt sich besser. Hat bereits 30 g Jk verbraucliti

»Deii wievielten haben wir heute?« »Den 25.,!

23. Oktober 1908, 1907, 1902.«

»W ovon wird in den Zeitungen geschrie-
beii?« »Man schreibt iiber den russisch . . . japanischen

Krieg, wielcher ausgebrochen ist zwisehen Japan und der

Tiirkei . . . Griechenland . . . und Montenegro . . . und? . . .

und Bulgarie.«

»Wie ist der Verlaufdes Krieg es!« »Die

Tiirken wurden geschlagen von . . . diesen Slaven . . . Bul-

garen . . . Serben oder Montenegrinern. Es ist nicht zum

entscheidenden Krieg (1) Schlacht gekommen, aber sie wur-

den groBtenteils in den Kriegen geschlagen . . .«

Patient bekennt, kein fleiBiger Zeitungsleser zu sein.

Welche Flússe kenne er in Bohmen! »Die

Moldau, die Elbe, — die Eger . . . die Sasau . . . und . . .«

»Welche Stádte liegen an der Beraunl«
»Konigsaal, dort míindet sie in die Elbe, in — die Moldau;

ewnitz, Beraun.«

W e 1 c h e n W e g w ii r d e e r v o m K o li 1 m a r k t

auf den Hradschin w a hlen? »Durch Plateis, iiber

die Ferdinandsstrasse, iiber die Franzensbriicke, am Palacky-

denkmal vorbei, iiber diesen Platz . . . (Palackýplatz) dort

iiber diese Stiege ... .« (Falsch.)

»W i e h e i B t d i e S t i e g e!« »Hradeb' . . . Hradschi-

ner . . .«

Der Kranke geht allein in der Stadt umher oline sich i

je zu verirren.

Die Gegenstáude benennt er gut, nur fiir ein Bein-

messer findet er keine Bezeichnung. Gefragt, weist er auf

die Gegenstáude richtig hin.

Liest gut.



Ánajríthmetik (Álogí&tik). \^

Reclinet:

4X9 = 49 3X7 = 21 4 X 12 = 46 21— 9 = . . .9

9X4 = 46 7X8=... 1 ]2 + 7 = 19 18— 3 = 15

21— 9 = 19

21— 9=11
21— 9= ...12...

9 in 37 ist enthalten, 9 X 37 ist dreimal.

9 in 37 ist . . . viermal und . . .

Tm Vaterunser lásst er den Satz aus »zu iins komme
Dein E/eich«. Zum zweitenmal sagt er das Gebet gut. Die 12

Mouate sagt er richtig her, stockt aber bei Juni. Beim Auf-

záhlen in umgekehrter Reihenfolge lásst er den August
aus, nach Mai fállt ihm A p r i 1 nicht ein. Beim zweiten Ver-

such sag*t er die Monate besser her, stockt aber wieder bei

April . . , »Ju . .. (Márz) . . . Feber . . . Juni . . . Jánnier.

Gerade Zahlen sagt er von 20 herab:

20, 18, 16, 14, 13, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.

Zum zweitenmal:

20, 17, 14, 11, 9, 9, 7, 9, 6, 3, 0.

Melodien erkennt er gut. Soli er dieselben mit Worten
begleiten, kommt es leicht zu Wortverwechslungen.

Greldstiicke benennt der Kranke richtig. Zeigt alles gut.

Schwankt weniger. Die Pupillen reagieren prompt. Die Pa-

tellarreflexe sind herabgesetzt.

Ruhiger gewordeu, rechnet Patient zum SchluB:

4 X 9 = 36 12 + 7 = 29, 19

3X12 = 36 21— 9 = 22,12

6 X 6 = 36- 7 X 8 = 56.

2 X 18 = 36

7. November 1912:

Patient ist frohlicher gestimmt, fiihlt sich wohler. Die

Gegenstánde benennt er korrekt. Auf die Frage: Wi e wii r-

de er vom Kohlmarkt auf den Ausstellungs-
platz gehen"?, antwprtet er: »tjber den Kohlmarkt,

Griiumarkt, Briickel, Graben, Obstmarkt . . .« (Falsch.)

Nochmals anfangend: »Kohlmarkt, Griinmarkt, Ritter-

gasse, Obstmarkt, zum Pulverturm, Josefsplatz, Elisabeth-
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straBe, Elisabethbriickie, BlskystraBe — Ausstellungsplatz.«

(Richtig.)

Der Kranke liest Kriegsberichte, weiB alier die Namen
cler Schlachtfelder nicht.

Rechnet:

7X9 = 61 8X7...
7 X 9 = 4 und . . . 8 X 7 . . .

7 X 9 = 73 3 X 12 = 36

4 X 7 rrr 28 6 X 6 = 36.

9 X 5 = 45

Das Vaterunser sagt er gt. Die 12 Monate sagt er

richtig her. In umgekehrter Reihenfolge: Dezember, Novem-
ber . , . Oktober , . . September . . . Jiili . . . Juni, Mai, April,

Márz, Feber, Jánner.

Das Aufzáhlen der Woehentage sowohl der Reihe nach

als aiich zuriick gelingt.

Die kontinuierliche Subtraktion der Žahl 3 von 30

herab záhlt er wie folgt:

»30, 27, 24, 21, 17, 21 — 3 = 18, 15— 12 — 8 »eigentlich«

9, 6, 3, 10.«

Der Patient liest bereits vollkommen gut. Soli er den

Inhalt wiedergeben, wird er verlegen und redet sich aus, »daB

er nicht aufmerkt habe«. Den Inhalt gibt er in nnbeholfenem

Stil wieder. Erzáhlt er, geschieht dies in einfachen Sátzen.

Tn deutscher Sprache dríickt er sich ebenso unbeholfen aus.

Die Patellarreflexe fehlen.

28. November 1912: .

Der Zustand des Kranken hat sich nach Anwendung
der Qnecksilber-Salbe gebessert. Patient rechnet gnt, begeht

erst nach einigen richtig durchgefiihrten Aufgaben wieder

Fehler. Die Namen der Gassen ruft er sich noch immer schwer

ins Gedáchtnis zuriick. Sein Ausdrucksweise ist korrekt,

wiewohl im kargen Stil gehalten. Patient áuBert eine zufrie-

dene Gemiitsstimmung. Die Patellarreflexe fehlen, die Pn-

pillen reagieren gnit.

Am 1. September 1913:

Der Gesundheitszustand des Kranken ist gut. Patient

geht ins Amt, befindet sich wohl, rechnet aber — schlecht.
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Resumé: Der Sparkassenbeamte hat vor 3 Jahreri

eiiie liietiscbe Infektion erworben. Sein Umgebung machte

die Walirnehmung, daB er seit einem halben Jahr das Ge-

dáchtniB verliert. Vor etwa 3 Wochen bat er das Reebnen
vergessen und die Handschrift geándert. Der Kranke auBert

amnestiscbe Apbasie besonders fíir Eigeunamen (fiir die

Na.men der Fliisse nnd Gassen) und bat die Fábigkeit zu

reebuen eingeblíBt. Nacb Anwendung der grauen Salbe bat

sicb seine amnestiscbe Apbasie gebessert, aber der Kranke
recbnet immer nocb sebr mangelbaft.

III. S. W., 59jábriger Bucbfiibrer. Der Untersncbte

ytanimt aus einer gesunden Familie; sein Amatér starb im 74.,

die Mutter im 85. Lebensjabre. In der Familie gab es 15 Ge-

schwister; ein Bruder starb an Paralyse, die anderen Ge-

^cbwister sind gesund.

Patient bat in der Kindbeit Masern durchgemacbt. In

der Scbule lernte er mittelmáBig, beim Militár bat er die

Cbarge eines Feldwebels erworben. Infiziert soli er nicbt ge-

wesen sein.

Im Jabre 1904 erkrankte er an scbwerer Influenza mit

(len Anfangssymptomen einer Lnngenentzúndung. Um diese

Zeit bat der Patient fiir immer den G e r u c b s s i n n e i u-

g e b ii B t. Er ist angeblicb kein Trinker. Heiratete im Jabre

1867 eine Witwe, die zweimal abortiert batte. Einen Sobu

haben sie nacb einem Jabr durcb den Tod verloren. Die Frau

des Untersucbten litt an Epilepsie, von der sie durcb Rum-
triuken (!) gebeilt worden war. Seit 11 Jabren hábe sie keine

Anfálle mebr gebabt. Icb sab die Frau im^ beurigen Jabr —
dieselbe leidet an Akromegalie.

Der Untersucbte ist Beamte einer Versicberungsanstalt

und als solcber gezwungen, groBe Zablenkolonnen rascb zu-

isammenzuzáblen. Am 11. September 1908 vormittags recbnete

er nocb gut, aber nacbmittags konnte er, trotzdem er voU-

kommen rubig war, plótzlicb nicbt weiterrecbnen.

Der Untersucbte bringt keine ricbtige Recbnung zu-

staude; faBt er beim Addieren eine Zablenbolonne ins Auge,

wird er vom Scbwindelgefúbl iiberrascbt. Im Gesprácb mit

mir spricbt er langsamer und entscbuldigt sicb »daB er rad-
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brechen wurde«, wenn er rascher sprechen miisste. Beim

Spreejien stoBt er zuweilen mit der Zunge aii.

Der Patieiit versteht Gesproclienes volllvoiiniieii gut. LI

Hat eine leiclit verzerrte Híiiidschrift, die Walil der Worte •

imd der Sátze ist richtig. Er liest korrekt, iind erfasst den

Sinn des Gelesenen.

Die Additionsaiifgabe: 49800 + 370 + 0,20 + 7549765 hat

er richtig gelost (= 7599935,20) nachdem er die Zalilen uiiter

einander gesetzt hatte.

Multipliziert:

496 X 387

3762

Dividiert:

2749564:752 = 369

2260

3968

1388

4895

4612

171842 —5836

Als der Kranke die zweite Zalil des Qiiotienten au«ge-

reclmet hatte, hábe ich deren 7 gehabt mid bei der dritten

Žahl erklárt der Kranke, nicht weiter rechnen zii koiinen.

Korperlieh ist er von lioher Gestalt, stárkem Knocben-

baii, vorziiglichem Ernáhrnngszustand. Die PiipiJlen reagie-

ren normál, das Gesicht ist symmetriseli, die Ziinge wird ge-

rade ausgestreckt. Leichtes Zittern der gespreizten Finger,

Patellarreflexe siud eher heríibgesetzt. Sensibilitát am ganzen

Korper normál. Kein Romberg'sches Symptom. Jeder zweite

Ton ober der Valvnla bicuspidalis klingt doppelt. Leichte Trii-

bung dnrch EiweiB im Urin.

Den Kranken hábe ich in einer Sitzung des Vereines

der bohmischen Arzte gezeigt: damals rechnete er immer noeli

schlecht. Gegenwártig rechnet er wieder gnt, erfiillt seine

Amtsobliegenheiten nnd nur bei Anlass eines Znsammentref-

fens mit mir VáQt er seine Klagen liber K'opfschmerzen líiren.

IV. C. F., 46jahriger Ingenienr, hat als kleiner Knabe
Scharlach gehabt. Lernte in der Volks- als aneli in der Eeal-

schnle gut; absolvierte die technische Hochschnle, ist Maschi-

neningenieur nnd leitet gegenwártig eine Walzmúhle.
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Patieut liat im Vorjahre eine seliwere Influeriza mít

l^^ieberanfállen durchgemacht. Zeitweise fúhlt er ein Frosteln

Q den iVbendstunden. An dem dem Weilinachtsabende 1908

'oraiigehenden Samstage stand der Untersuclite morgens um
jlie gewohnte Stunde auf, wnsch sich, wobei er plotzlich zu

ViTnmern imd den Miind zu verzerren begann; seine Frau
ielt dies ftir einen Scherz. Die rechte Wange war gelahmt.

f*atient hat bloJ3 fiir eine Weile Sclimerz in der rechten Hand
j-erspiirt. Zu Boden gesunten ist er nicht, wollte sich nicht

iinmal vom Amte zuriickhalten lassen. Er hiitete durch 14

Page das Bett, doch wollte er alleweil aufstehen, indem er

diidigkeit infolge des Zubettellegens vorspiegelte.

Der Kranke sprach schlecht d. i. seine Aussprache war
iiaiDgelhaft infolge des Auslassens von Selbstlauten. Seine

'\'au hat ihn verstandeii. Er selbst soli alles verstanden ha-

jien. Zeitungen konnte er nicht lesen, weil er den Sinn nicht

legriff. Gescháftssachen behielt er aber im Gedáchtnis und
erhandelte diesbezliglich mit seinem Bruder.

Der Kranke hat iiberhaupt nicht geschrieben.
Er hat die Z a h 1 e n v e r g e s s e n.

Das Vaterunser sagt er gut. Die Monate záhlt er der

íeihe nach als auch umgekehrt richtig auf, stockt erst bei

klárz. Die Beuennung der Gegenstánde ist korrekt. Nur die

A^amen von Personen ruft er sich bisweilen schwer ins Ge-

1'áchtnis zuruck; dies war auch schon vor seiner Erkrankung
hr Fall.

Der Kranke machte selbst die Beobachtung, daB er s e i-

1 e n S t i 1 e i n g e b ii B t h a b e. Uber die Tagesereig-

iiisse iiuBert er sich im kargeu Stile. Deutsch spricht er eben-

io unzulánglich.

Eiufache sowie komplizierte Befehle versteht er. Den
MHU des Gelesenen erfaBt er gut, ist aber auBerstande den In-

lialt eines láaigeren Artikels selbst nach nochmaligem Durch-

jesen wiederzugeben. Die Uhr liest ej- gut ab. Das Datum
ijibt er richtig an: 25. Mai 1909.

^ Er rechnet:

4X6 = 24, 7X12= 82,84,

4 X 28 r= 72, 64, 104, 72, 4 X 20= 60,

80X4 = 24..., 6 + 24= 104.
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Erst nach Zerlegimg- der Aufgíibe, erkeiint Paticnt, dal

4X'2S = 112.

(a + h)2 = a + 2a.b + b2

(a + b) (a— b) = 2^
. . . vermag er nicht zii loseii.

Ziní?eii vermag er weder allgemeiii nooh speziell zu be

rechueu.

Die Anfgabe, wieviel 20.000 fl. Kapitál im V2 Jahre beíi

f)*^) einbringt, ist fúr ihn imlosbar. Bei der Mnltiplikatioii

:

G97 X 423 verreehnete er sich sowohl beim Multiplizieren al;

anch beim Addiereii.

Die rechte Wange des Kraiiken ist leicht gelahmt, di(

Zniige streckt er gerade heraus, Pupilleii reagiereu gut. Di(

Aiigenbewegnngen sind riehtig. Dynamometr. Effekt rechts

28, links: 26. Springt anf defm rechten FuBe schwerfálliger

Von Seiten des Herzens iind des Urins nichts Abnormes.

Patient hat nach dem Schlaganifall sehlecht ge.sproeheii

(liat Seibstlaute ausgelassen) , versta'nd den Sinn des Gele-

stnen nicht und vermochte nicht zu rechnen. I

Heiite spricht er bis auf eine gewisse Kargheit de^''

Stiles gut, versteht Gelesenes, reehnet aber noch immer sehi

mangelhaft.

Diesen meinen 4 Fállen einer mehr oder minder isolier-

ten Storung des Reelinens stelle ich den in meiner Studit

iiber Amerisie in »asopis léka eských 191 3« verof-

fentlichten Fall des Prof. D r. C h. entgegen, der Ijei seinei

nicht unerheblichen aus der Storung f^, sich ergebenden Sti")-

rung des Sprach- und Schreibvermogens gut gerechnet hatte.

Eine Umschau in der Literatur belehrt uns, daB Fállf

von isolierter EinbuBe des Rechenvermogens nicht allzureich

Uch vertreten sind.

HocHE*) referierte iiber folgenden Fall:

Eine 21jáhrige Kellnerin wurde durch einen Eevolver-

schuss in der rechten Schádelhalfte gerade auf der Stelle ver-

letzt wo das Schláfenbein, Keilbein und Scheitelbein zusam-

mentreffen. Nach látagigem Sopor blieb bei der Patientin

*) Isolierte Storung des Reelniens nacli HirnschuBverletzuiig'-

Versaininlmig nwtteLdeutschei' rsychiater und Neiirologen in Leip-

zig 1911. Nem-olog. Centralblatt 1911, p. 1340.
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jicdaie Parese der ganzen Jinken Korperhálfte, Parese des Ge-

sichtes, des Abduces und der áuBeren Zweige des Oculomo-

torius zurúck. Es bestand eine retrograde Am.nesie, zeitliche

imd ráumliohe Desorientierung und eine derart schwere Sto-

irung des Reelinens, daB sie nicM emmal das kleine Einmal-

leins herzusagen vermochte.

i
Die Láhmiing rind Dlesorientierung regelten sich witíder,

idie Sprache und die Bewegungen der Kranken waren rich-

úg, es blieb aber der Patientin die Unfáhigkeit zu rechnen

zuriiok,

Patientin kaon selbst bei automatischem Záhlen nicht

uber 20 hinaus, vergaB das Einmaleins und mehr als zwei-

stellige Zahlen vermochte sie nicht zu lesen.

Drenkhahn*) hat folgenden bemerkenswerten Fall be-

schrieben:

Ein Soldát — Kaufmann ini' Zivilverháltnisse — hat die

jFáhigkeit eingebiiBt, mit unbenannten Zahlen zu rechnen und
vierstellige Zahlen zu schreiben. Sonst war weder eine psy-

ehische Storung noch Schwachsinn an ihm wahrzunehmen.

Der Kranke hat zwei Unfálle erlitten; bei dem ersten

im Jahre 1904 erfolgten Unfalle, stiirzte Patient von einer

etwa 6-—8 m hohen Leiter herab, ohne jedoch eine besondere

Storung davongetragen zu haben. Beim zweiten Unfalle am
i26. Oktober 1905 fiel er in der Reitschule von Pferde herab,

jerlitt eine Gehirnerschiitterung, die eine seelische Erschlaf-

fnng, Kiopfschmerzen und Schwindelanfálle zuriicklieB. Der
(Kranke hatte ungleiche Pupillen und es zeigte sich abge-

íschwáchte Innervation in dem unteren Aste des N. facialis.

:Er war unruhig und verlor fast gánzilich die Fáhigkeit zu

rechnen, sodaB er nicht einmal einfache Multiplikationen wie:

16X8, 7X8 zuwege brachte, Die Aufgabe: 5 Pfund Zucker

|á 28 Pf . = 1-40 M hat er nach 10 Woohen richtig gelost, aber

íwieviel 6 X 13 ist, hat er iiberhaupt nicht auszurechnen ver-

mocht. — Der Befund lautete auf tráge Reproduktion der

'Vorstellungen, schlechtes Gedáchtnis, lerhohte Reflexe. Pa-

tient wurde als Invalide aus dem Heere entlassen.

*) Ein Fall von Anarithmie (Deutsche milit. Zeitschrift 1912).
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Zu Hause bat sich sein Zustand allmálig gebessent. Ii

September 1907 war sein Puls beschleunigt, in sitzender Ste'

lung 100, und zeigte auffa.llende Schwankungen; die Sohlafii

heit der Wange ist verschwunden. Es bestand vermiiiderte Ser'

sibilitát, Schmierzen in den unteren Hálften der Vorderarm

und der Schienbeine, sowie Schmerzen in den Hánden udí

PiiBen und in dem behaarten Teile des Kopfes.

Geistig bekundet der Kranke bedeutende Kenntnisse

ein gutes Gnedáchtnis, bloB die Erinnerung an seine Militár

dienstzeit ist verblasst. Den Sturz vom Pferde vermag er sici

nieht ins Gedáchtnis zuriickzurufen. Die Unfáhigkeit niit uH'

benannten Zahlen zu rechnen und vierstellige Zahlen zi'

schreiben dauert fot. Die einfachsten Aufgaben wie 5 -|- 7

6X6, 10 X 10 sind fiir ihn unlosbar, statt 4731 schreibt Pa

tient 400731, statt 10001 100001. Die Zahlen 3, 9, 7, 8 wieder

holt er auf Aufforderung, nach einer Weile aber nennt er

statt dieser 3, 11, 12. Das Divisionszeichen macht ihm beson-

dere Schwierigkeiten und deutet man ihm an, daB es aus

zwei Punkten besteht, macht Patient zwei Punkte in wag-

rechter Richtung ( .
.
) • Er wundert sich, wenn er hort, daB

seine Ausrechnungen falsch sind.

Dementgegen rechnet der Kranke auffallend besser,

wenn es sich um benannte Zahlen oder um Geld handelt. So

rechnet er sofort aus, daB 4 Pfund Kaffee a 1-35 M 5 M
40 Pf. kosten. Aus der Fahrordnung findet er die Anschliisse

der Eisenbahnzuge heraus. Im Úbrigen legt er angemessene

Púrsorge in Betreff seiner Interessen und seiner Zukuuft

an den Tag.

In seinem Gutachten legt Drenkhahn die Storung des

Eechnens als eine Folge allgemeiner Hirnbeschádigung aus.

Der Verlust der Arbeitsfáhigkeit wurde auf 100% abge-

schátzt.

Patient hat noch im 1909 nicht gut mit unbenannteii

Zahlen rechnen kónnen, z. B. 3 X 3 = 12, 20 + 30= 40; dem-

entgegen wuBte er aber, daB 20 Ochsen und 30 Kiilie 50 Stiick

Rindvieh ausmachen. Aufgefordert zu den unbenannteii

Zahlen sich die Objekte hinzudenken rechnete er gut.

Der Autor gibt zu, daB es sich um eine isolierte Sto-
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rnng eines uns uiibekannten Zentrums oder der van diesem

aiisgehenden Bahnn bandelt.

Beim Lesen des vorliegenden Falles konnte ich mich
nicht des Gedankens erwehren, ob sich dle Storung der Fá-

I
íhigkeit mit iinbenannten Zahlen zu rechnen nicht etwa auf

der Absicht gríindet, das Unvermogen zu rechnen zu zeigen

oder ob die Storung nicht auf der unterbewufiten Inhibition

dieser Fáhigkeit beruht (Hysterie). Dank dieser Storung

hat der Kranke seine Befreiung vcm Militárdienste und das

Auszahlen einer Rent erreicht!

Im Hinblicke zu der gesammelten Kasuistik und den

die Sprachstorungen betreffenden Beobachtungen resumiere

ich folgenderweise

:

Die angelernte Fáhigkeit zu rechnen kann ebenso wie

das Sprach- und Schreibvermogen infolge verschiedenarti-

ger Ursachen gestort sein.

Laut zu rechnen wird nicht derjenige vermogen, dessen

Sprachmechanismus geláhmt (kontrahiert, ataktisch) ist,

Rechenaiifgaben schriftlich losen wird nicht derjenige kon-

nen, dessen Hánde oder auch nur die Rechte eine Láhmtmg
erlitten (Glosso- und Cheiroplegia) hatte. Zahlen auszuspre-

;
chen und zu schreiben wird nicht derjenige fáhig sein, der an

der Storung f^ (Amerisie) leidet.

Diese Storungen konnen nicht recht als Unfáhigkeit zu

rechnen bezeichnet werden, es handelt sich hier vielmehr um
die Unfáhigkeit, seine mathemat. Kenntnisse

> z u m A u s d r u c k e z u b r i n g e n.

Das mathematische Wissen, die Fertigkeit im Rechnen

\ sind bedingt einesteils durch unser Gedáchtnis, anderenteils

durch unsere mathematische Urteilskraft d. i, die Fáhigkeit,

; die mathematischen Yerháltnisse wahrzunehmen und aus-

zudriicken.

Die Unfáhigkeit zu rechnen, die Anarithrnetik, die

Alogistik, ergibt sich folglich entweder aus den Storungen

; des Gedáchtnisses (mathematischer Kenntnisse) oder aus den
I Storungen der auf die Mathematik sich beziehenden Urteils-

kraft.

Ich hábe gleich eingangs angefíihrt:
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Dér Abnahme mathematiscbeiii Wissens begegnen wiri

bei Abnahme der Intelligenz, die den Riickgang des Gredacht-I

nisses und der Urteilskraft in sich schlieBt.

Die isolierte Anarithmetik, die der isolierten StoriMig :

der Fáhigkeit, Worte zu reproduzieren (der amnestischen i

Aphasie) analog ist, werden wir uns mit der Storung der /^

fiir's Rechnen erkláren, der Storung der Fnnktion, die die

Rechenkenntnisse reproduziert.

Die aus dem Verluste der Urteilskraft, der Fáhigkeit

mathematische Verháltnisse waiirzunelimen und auszudriik-

ken, sich ergebende Anarithmetik wáre ein Analogon des

Verlustes der Fáhigkeit, die Gedanken zu konzipieren — der

Dyslogie. Diese Storung konnte unter die Storungen der

Intelligenz (7) meines Sehemas der Aphasien eingereiht

werden.

Fálle von isolierter, aus der spezifizierten Storung der

I sich ergebender Anarithmetik, kenne ich nicht.

In meinen Fállen sowie in den aus der Literatur he-

rausgegriffenen kommt eine miehr oder minder schwere

amnestische Anarithmetik, das Vergessen mathematischer

Kenntnisse in Betracht, es handelt sich folgiich um eine

Storung, die ich durch Einklammern des Zeichens /i meiner

Funktionsformel zum Ausdruck bringe:
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Studie o portlandském cementu.

Prof. Dr. teehn. O. Kallauner,
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TY. Sledování prbhu tuhnutí portlandského cementu.

E-ozmísí-li se portlandský cement s vodou, vzniká kaše,,

která pechází prbhem kratší neb delší doby v pevnou
massu.

Stanovení doby, kdy pemiia tato zaíná, a kdy jest

ukonena, má pro praxi znaný význam, nebo dle ní ídí
se zpracování cementu. Poátek této pemny oznauje se

v praxi co »poátek tuhnutí portlandského cementu«, konec

pak její co »doba tuhnutí portlandského cementu«. Cement
má býti vždy zpracován ped »poátkem tnhnutí« a dále pak

opracováván teprve po ukonené »dob tuhnutí«.

K sledování prbhu tuhnutí a k zjištní jeho »po-

átku« a »doby« vypracovány byly rzné methody,
které možno shrnouti:

1. v methody, pi nichž posuzuje se prbh tuhnutí na

základ vzrstajícího odporu tuhnoucí kaše cementové proti

vnikání uritého tla a

2. v methody, pi nichž posuzuje se prbh tuhnutí na
základ tepelných zmn kaše a massy cementové pi tuhnutí.

Praktického užití nalezly jen methody zprvu uvedené

(1.) a to vzhledem k své jednoduchosti a levnovsti v zaízení.

K methodám tmto patí zejména : zkoušení nehtem,
Vicatovou jehlou ízenou bu run neb automati-

cky, zkoušení dle Goodmana a Kenna.

Vstník král. eské spol. nauk. Tída II. 1
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Zkoušení nehtem (1) provádí se takto : Portland

ský cement rozdlá se s vodou v tsto náležit husté, z nhoži

se zhotoví pak koláky. Tuhost jejich zkouší se pak as od

asu vrypem nehtem. Za »poátek tuhnutí« bere se doba uply-

nulá od rozdláni cementu s vodou až do doby, kdy vrypem
nehtu utvoená rýha již iiestee; za konec tuhnutí pak doba

uplynulá od rozdláni cementu s vodou až do doby, kdy rýp-

nutím nehtem netvoí se na povrchu koláku patrnjší rýha.

Zkoušeni Yicatovou j e h 1 o u (2) v cementáské'

praxi se datuje od r. 1882, kdy švýcarskými normami pro

zkoušení cemeritu bylo do ní pímo zavedeno a pozdji též

pojmuto do zkušebních norem rzných jiných státii a též

státu rakouského.

Dle rakouských norem (3) provádí se zkoušení Yicato-

vou jehlou takto:

K zjištní poátku a doby tuhnutí portlandského ce-^

mentu užívá se normální jehly ve spojení s pístrojem pro

urení konsistence.

Ježto tuhnutí portlandského cementu odvislé jest od

množství vody k cementu pidané, jest nutno pipraviti ce-'j

mentovou maltu o uriné konsistenci (normální konsistenci).

Pístroj k zjištní konsistence skládá se z podstavce,

na nmž upevnno jest dlení v milliometrech. Ve zvláštním

v^edení pohybuje se kovová tyinka, kterou možno aretovati

a jejíž horní konec nese kovovou destiku, dolní pak konec

mosazný váleek o 1 cm prmru. Váleek spolu s kovovou

tyinkou a destikou váží 300 g (mi konsistence).

K pístroji písluší nádobka zhotovená z tvrdé gumy
o prmru 8 cm a výšce 4 cm, která slouží k jímání cemen-

tové kaše. Pi upotebení klade se tato na silnou sklennou

desku, která souasn tvoí její dno. Dosahuje-li váleek až

na dno nádobky, tu ukazuje ruika na kovové tyince upev-

nná na nulový bod dlení, tak že možno pímo odeísti každé

postavení dolní plochy váleku nade dnem nádobky.

Pi sledování prbhu tuhnutí portlandského cementu

má se zachovávati tento postup:

400 g portlandského cementu míchá se s pibližn vo-

leným množstvím vody (25—30%) u voln a prostedn tuh-

noucích cement 3 minuty, u rychle tuhnoucích cement 1
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miuiitu a to kopisti Ižicovitého tvaru na hustou kaši, která

se bez otesu a pchování vpraví do nádobky pístroje a

urovná se peliv na povrchu do jedné roviny s jejím hoej-
ším okrajem. Takto naphiná nádol^ka vloží se pod váleek
se sklennou deskou, na které se nachází, který se pak zvolna

piloží na povrch cementové kaše. Ponechán nyní své vlastní

váze, vniká váleek do cementové kaše, a jakmile zstane ve

vrvši 6 mw nad dnem státi — tedy ruika pístroje ukazuje

na šestý dílek — jest pipravena kaše o normální konsistenci.

Nepodaí-li se to pi prvním pokuse, musí se množství

vody mniti tak dlouho, až se konen získá kaše o žádané

konsistenci. Urilo-li se uvedeným zpsobem množství vody
pro kaši o normální konsistenci, pikroí se k stanovení po-

átku a doby tuhnutí.

K tomu užívá se popsaného již apparátu, v nmž místo

váleku zasazena jest normální jehla ocelová o prmru
M3 mvi (1 711 m^ prezu), která jest kolmo k ose seíznuta.

Jehla má tutéž délku jako váleek a váží s kovovou tyinkou,,

destikou a na této se nacházejícím vývažkem 300 g.

Nyní se naplní nádobka kaší o normální konsistenci a

jehla pouští se z povrchu kaše ke dnu nádobky a to v krátkých

asových intervalech na rzných místech povrchu.

Jehla prochází zpoátku až na dno nádobky, pozdji však

zstává v kaši vzeti.

Okamžik, kdy již jehla nemže celou výšku kaše pro-

niknouti, znaí »poátek tuhnutí«.

Jestliže jest kaše již tak ztuhlá, že jehla na povrchu

malty nezanechává znatelných stop, tu jest portlandský ce-

ment již odvázán a as uplynulý od pidání vody k cementu

až k tomuto okamžiku oznauje se »dobou tuhnutí«.

Ježto doba tuhnutí odvislá jest od teploty vzducliu a

užité vody a to v tom smru, že vyšší teplota tuhnutí zrych-

luje, nižší pak zdržuje, má se prbh tuhnutí cementu sledo-

vati pi teplot vzduchu a vody 15—18° C.

Provádí-li se zkoušlrv výjimen za jiných pomr, nut-

no udati patinou teplotu vzduchu a vody.

Bhem tuhnutí nesmí se voln a prostedn tuhnoucí ce-

menty znateln zahívati, naproti tomu mohou rychle tuh-

noucí cementy vykazovati patrné zvýšení teploty.
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Konstrukci normální jehly zlepšil Watson (4),

Automaticky pracující normální jehly konstruovali:

Tetmajer-Amsler-Laffon (5), Martens (6), Périn (7) i]

(Prisomtre Périn) a Nicol (8) (spissograf)

.

j

Pi automaticky pracujícím pístroji Goodmanov (9) i

(»Goodman Cement Settler«) nahrazena jest Vicatova jehla li

registrujícím kolekem, které se pohybuje v cementové kaši,

jež napluje žlábek, který se automaticky posunuje hodino-

vým strojem po kolekách v uritém smru. Registrující ko-

leko pohybuje se ped poátkem tuhnutí po dn žlábku, jak-

mile cement však zane patrn tuhnouti, vystupuje znenáhla

na jeho povrch, a když cementová kaše úpln ztuhla, pohy-

buje se pímo po ztuhnulém povrchu. Pohyb koleofea penáší

se písátkem na pruh papíru, kde znázoruje pak graficky
j

prbh tuhnutí.

Automaticky též pracuje pístroj Kennv (10), který

v principu jest as takto konstruován: Hodinovým strojem

sune se rychlostí 1 neb 2 palc v hodin nad formou napln-

nou cementovou kaší zvláštní ruika, která pi tom naráží

na jemné sklenné jehly (0,015'') v cementové kaši ve vzdá-

lenosti pl palce kolmo zasazené. Jakmile ruika na jehln

narazí, ohne se tato a pitlaí se na sklennou sazemi pokry-

tou desku a stírá z ní dle svého prohnutí saze. Konen pi
dostateném odporu cementové kaše se ruika zastaví. Tím

získá se v uritých asových mezerách ada stále kratších á-

rek, až k okamžiku, kdy tuhnutí jest ukoneno.
Tuhnutí portlandského cementu jest procesem exo- h

thermickým, nebo se pi nm teplo z cementové malty

vybavuje. Nkteí badatelé vyšetovali blíže kvalitativn

prbh této exothermické reakce a dospli pak k methodám,

pi nichž posuzuje se prbh tuhnutí na základ tepelných

zmn kaše a massy cementové pi tuhnutí.

Tetmajer (11) sledoval tepelné zran}^ pi tuhnutí kaše

cementové teplomrem na ^/jo" C dleným a srovnával nale-

zená data s výsledky získanými A^icatovou jehlou. Pokusy

provádl s tímtéž množstvím cementové kaše, která upravena

byla smísením cementu a vody téže teploty a která se nachá-

zela ve stejných kruhovitých devných nádobkách, jež byly

8 cni široké, 4 cm vysoké a 1 cm silné. Nádobky položeny byly
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na sklenné desky, které souasn tvoily jejich dno. Etufová

nádržka teplomru zasahovala práv do stedu cementové

kaše v devné nádobce.

Z diagramu, který Tetmajer srovnáváním dat získal,

phnae: Difference teplot kolísají v úzkých mezích až do oka-

mžiku, kdy kivka tuhnutí (Vicatova jehla) se odpoutává

od poadnice. Difference tepelné pak rychle vzrstají a do-

sáhnou zpravidla nejvyšší hodnoty ješt mezi stoupající vtvi
kivky tuhnutí. Jen v nkterých pípadech krylo se maximum
tepelných differencí s pechodem stoupající vtve kivky tuh-

nutí s její skoro vodorovnou ástí. Na této ásti kivky ubývá
více neb mén tepelných differencí, až jsou konen ne-

' gativní.

Pozdji sledoval též Schoch (12) vztah mezi maximální

teplotou pi tuhnutí portlandského cementu a dobou tuhnutí.

K sledování tepelných zmn pi tuhnutí cementu sestro-

jil FuESS (13) dle návrhu Martensova zvláštní thermograf.

, Týž skládá se ze skíky, v níž nachází se nádobka na cemen-

tovou kaši, do jejíhož stedu zasahuje rtuová nádržka teplo-

mru. Skíka má na jedné stran svislou štrbinu, kterou

dopadá od elektrické žárovky svtelný pruh na rtuový slou-

pec teplomru a promítá jej na fotografickou desku, která

[ se hodinovým strojem v uritém smru pohybuje. Tím zachy-

i eují se samoinn kvalitativní zmny tepelné pi tuhnutí.

Srovnávací pokus^^ ve sledování prbhu tuhnutí zmí-

nným thermografem a Vicatovou jehlou konal Gary (14)

a shledal, že maximum teploty kryje se až na nkteré výjimky
: skoro s dobou tuhnutí stanovenou Vicatovou jehlou. Pi dal-

ších pokusech sro"\mával G-ary data získaná sledováním pr-
bhu tuhnutí a to Vicatovou jehlou, apparátem Tetmajer-

;
Amsler-Laffonovým a GoodmanovA^m a zjistil velmi znané
odchylky mezi jednotlivými ureními.

Kvalitativní zmny tepelné pi tuhnutí portlandského

í

-cementu samoinn registruje též teplomr Scháffer & Bu-
DENBERGv, s kterým provádl pokusy Prssing (15) a zjistil,

! že lze souhlasnjší výsledky získati toliko užije-li se vtšího

I množství cementu pi pokusech. Maxima teplot zpravidla ne-

j
-souhlasejí s dobou tuhnutí stanovenou Vicatovou jehlou.
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Fnessovu thermogriafu podobný thermograf konstruoval

QuiETMEYER (16).

Kasai (17) sledoval prbh tuhnutí rzného množství

kaše cementové (142 cc, 1723 cc a 14026 cc) pozorováním te-

pelných zmn pi jejím tuhnutí a srovnával je s v5'sledky

získanými Vicatovou jehlou. Pi tom shledal, že výsledky ve

stanovení doby tuhnutí Vicatovou jehlou nesouhlasejí s ma-

ximem differencí tepelnýoh urených na malých množstvích

kaše cementové. Pro pozorování tepelných zmn pi tuhnutí

ml velmi jednoduché uspoádání podobné Tetmajerovn.

Rozsáhlé pokusy o tuhnutí portlandského cementu pro-

vádla komise spolku továrník íš skonem e-

ckých na portlandský cement v ele s editelem

ScHiNDLEREM (18) a zjístíla

:

»Srovnávací pokusy ve sledování prbhu tuhnutí port-

landského cementu rznými methodami a to zkoušením neh-

tem, Vicatovou jehlou, mením tepelných zmn teplomrem i

v jednoduché nádobce (str. 4.) a thermografem Fuessovým i

nedaly jak pi jednotlivých methodách tak i pi vzájemném

srovnání výsledky souhlasné.

Dosavadní methody k urení doby tuhnutí portland-

ského cementu ukázaly se naprosto nedostatenými.

Znané difference ve stanovení doby tuhnutí zavinují

již nepatrné zmny v teplot (1—2° C) vzduchu, vody, pí-

stroje, zmny ve vlhkosti vzduchu, v množství pidané vody

(i jen 0,5%), odchylku v míchání, otesy atd.«

*

Zajímavé pokusy o elektrické vodivosti vodních suspensí

portlandského cementu provádl Meyer (19). Pi pokusech

s hustými suspensemi shledal, že po rozdláni cementu s vo-

dou klesá zpoátku odpor elektrického proudu až nabývá ji-

sté nejnižší hodnoty, a to nižší než jest odpor roztoku získa-

ného rozmísením cementu s vodou a odfiltrováním nerozpust-

ného zbytku, naež pak náhle stoupne, a to když cement za-

íná tuhnouti. Bližší data o pokusech autor neuveejnil.

Pozorování Meyerova týkající se náhlé zmny ve vodi-

vosti vodních cementových suspensí pi tuhnutí, by pouka-

zovala k dležitým reakním zmnám, a to k snížení konen-
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trace iont v tekuté fási, riozpnštním rzných souástí ce-

mentu v pidané vod vzniklé a s tím spojeného souasného
vyluování fásí tuhých. Tím potvrzeny by byly jinak rzné
theorie, dle nichž vyvoláno jest tuhnutí portlandskélio cementu

vyluováním tuhých fásí z pesyceného roztoku, a které po-

depeny byly zejména v posledních letech výsledky studií

•o sledování prbhu hydratace cementu cestou mikroskopi-

ckou. Tmito studiemi jakož i nkterými chemickými pra-

cemi nalezeno (20)

:

1. Rozmísí-li se cement s vodou, hydrolysuje se a hy-

dratisuje.

2. Souásti v. cementu obsažené pecházejí ásten v
roztok.

3. Po urité dob zaínají se z roztoku vyluovati kry-

stalováné substance.

4. Souasn s tmito neb pozdji vzniká Kolloidální

látka.

5. Prbhem tchto reakcí cement tuhne a pozdji

tvrdne.

Dle mého názoru lze na základ uvedených poznatk
prbh tuhnutí všeobecn charakterisovati tmito processy:

I. Rozmísí-li se cement s vodou, získává se systém po-

zstávající z fáse tekuté a fásí tuhých.

Fási tekutou tvoí vodný roztok souástí fásí tuhých,

který více nebo mén rychle se stává pesyceným.
II. Hydratací fásí tuhých vznikají nové tuhé fáse, které

se též tvoí vyluováním z pesyceného roztoku.

I

III. V nových tuhých fásích jest urité množství vody

I
vázáno a jest zcela zejmo, že s rostoucím jich množstvím

musí tekutá fáse ze systému mizeti, až i konen prakticky

z vtší míry ze systému vymizí.

Proces sem II. zavádn jest z vdeckého
; hlediska poátek tuhnutí; proces sem III.

icharakterisován jest zvlášt jeho prbh
ía ukonením jeho vymezen konec resp. doba
\
tuhnutí.

\ Pi processu (II.) se energie v systému vyba^nije. Ef-

;
fekt reakcí tu probíhajících jest exothermický a sledováním

!
zmn tepelných pi tuhnutí portlandského cementu možno
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zejm správn vymeziti poátek prooessu (II.) a konec pro-

cessu (III.), tedy poátek i dobu tuhnutí.

Zavádní proeessu (II.) stává se zejmým patrnjším

stoupnutím teploty v systému. Uvolnným teplem zrychluje

se prbh proeessu (II. a III.) dle známé kinetické rovnice:

(k = koef. reakni rj^cnlosti, A = úhrnná vnjší práce sy-

stému, T = absolutní teplota a C = konstanta), teplota v sy-

stému stále vzrstá a nabývá uritého maxima. Y tomto mo-

mentu ukonuje se process (III.) a cement dokonuje svoje

tuhnutí.

Srovnal-li jsem výsledky pozorování Meyerových s ná-

zorem o procesech pi tuhnutí na str. 1. uvedeným, pišel

jsem k nutnému pedpokladu, že sledováním zmn v elektri-

cké vodivosti cementové kaše pi tuhnutí, resp. urením oka-

mžiku, kdy kaše nabývá práv maximální vodivosti, možno

též vymeziti zavedení procesu (II), tedy poátek tuhnutí.

K odvodnní tohoto pedpokladu provedl j;sem srovná-

vací pokusy ve sledování j)i'í^bhu tuhnutí portlandského

cementu tak, že jsem stanovil tepelné zmny, zmny v elektri-

cké vodivosti a v odporu tuhnoucí kaše cementové vi Vica-

tov jehle.

Za tím úelem rozmísil jsem 400 g portlandského ce-

mentu a to pi rychle tuhnoucích cementech v 1 minut, pi
voln tuhnoucích cementech ve 3 minutách s normálním

množstvím vody a vzniklou kaši jsem vpravil do nádobky

píslušící k Vioatov jehle.

Do stedu nádobky vsunut byl malý váleek z tenkého

železného plechu, který byl na spodu uzavený. Na dn vá-

leku nacházela se rtu, do níž vsunuta byla rtuová nádobka

teplomru dleného na ^5° C. V kaši zasazeny byly ve vzdále-

nosti 8 cm dv elektrody platinové. Nádobka s kaší umístna
byla na sklenné desce pod Vicatovou jehlou.

as od asu meny — teplota, elektrická vodivost (uspo-

ádáním Kohlrauschovým) a mechanická konsistence (Vica-

tovou jehlou) cementové kaše.
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Mením v jednotné mase uinna srovnávací mení
nezávislá od oelé ady initel, pi mení v nkolika masách
k platnosti picházejících.

K pokusm použil jsem 4 portlandské cementy z pecí

šachtových a to dva rychle tuhnoucí (oznaení »R«) a dva
voln tuhnoucí (oznaení »V«) známek: »Beroun« a »Podol«.

Výsledky mení pi jednotlivých methodách jsou

shrnuty v níže uvedených diagramech.

zeví
„Beroun R°
teplota vxdTichvL a vody ; 15 °C.

mnoxslvi zLiLzlé vody : JZfi'/^.

Tio-^

1S'C-

12 hod.

Mením tímto povšechn vyšeteno:

Pi mení odporu tuhnoucí kaše cementové proti vni-

kání Vicatovy jehly shledáno:

a) že mení odvislé jest mezi jiným zejména od rychlo-

sti, doby, po kterých se nechá jehla do kaše vniknouti a od

stejnorodosti kaše, dle níž jehla bu více nebo mén hloubji

pak vniká,

h) že »konec tuhnutí« nelze správn stanoviti a to vzhle-

dem k velmi málo jistému mení,
c) že pi rychle tuhnoucích cementech nelze vzhledem
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k rychlému prbhu tuhnutí zachytiti správn i »poátek
tuhnutí «.

Pi stanovení tepelných zmn pi tuhnutí cementové

kaše zjištno:

Pi rychle tuhnoucích cementech po jich rozdláni s vo-

dou zane teplota ihned stoupati a stoupá až do uritého ma-

xima, naež pak zane klesati a vyrovnává se znenáhla s teplo-

tou okolí. Vzhledem k okamžitému stálému stoupání teploty

^o^^o

o hod. IZUd

po rozmísení cementu s vodou, nelze u rychle tuhnoucích ce-

ment poátek tuhnutí patrn z kivky tepelných zmn vy-

meziti.

Pi voln tuhnoucích cementech stoupá též teplota po

rozmísení cementu s vodou, avšak nedosahuje takové hodnoty

jako pi cementech rychle tuhnoucích. Po dosažení uritého

maxima (první maximum) zane teplota klesati a klesá i až

na — 0-2'^ C pod teplotu okolí, naež pak zane optn stou-

pati a to do druhého maxima, v nmž se kratší neb delší dobu

udržuje a pak optn zane klesati vyrovnávajíc se s teplo-

tou okolí.
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Dvojí maximum na kivkách teplot zjištno též jinými

badateli, aniž blíže píina tohoto zjevu vysvtlena. Dle mé-

ho názoru zpsobeno jest první maximum rychlou hydratisací

10^10-3

O hod.

.Podol V"
ieplold vzduchu a vo<iy:l3,1°C.

množstuí uxilé vody -Zópy^^.

Wmm.

Omm

137iod

souástek cementu v technické praksi »nedopalem« oznae-

ným, druhé pak maximum exothermickou reakcí vlastního

procesu tuhnutí.

U velmi zvolna tuhnoucích portlandsikých cement jsou:

minimum mezi prvním a druhým maximem teplot (poátek

72' 70-

Beroun V

"

teplala vzduchu a vody :'I5,3'C.

mnoíslvi užité vody 26S°C.

3'W- -3

18'C,

15°C-

Ohod.

Wmi

^Om

Vhod..

\
tuhnutí) a druhé maximum teplot (konec tuhnutí) pomrn

1 neurit vjnnezeny.

;
Urení zmn ve vodivosti cementové kaše v prbhu

I

tuhnutí potvrdila pozorování Meyerova, nebo shledáno, že
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elektrická vodivost po rosmísení cementu s vodou stále stou-

pá až do uritého maxima, naež pak náhle, pozdji paki:

pozvoln klesá.

Srovnáním výsledk mení všech tí method dospívá-;i

me k tmto poznatkm:

Vicatovou jehlou stanovený »poátek tuhnutí« leží nai

stoupající vtvi kivky teplot (T) i kivky elektrické vodi-

vosti (L). Tímtéž pístrojem vymezený »konec tuhnutí« leží

a) u rychle tuhnoucích cement na stoupající vtvi kivky
teplot (T) a na klesající vtvi kivky vodivosti (L), h) ii vol-

n tuhnoucích cement na klesající vtvi kivky teplot (T)

a kivky vodivosti (V).

Jeví se tudíž zejmá neshoda mezi urením »konce tu-

hnutí« Vicatovou jehlou a zmnami teplot pi tuhnutí rychle

a voln tuhnoucích portlandských cement.

Pi sledování prbhu tuhnutí cement jeví se u všech

cement však ona shoda, že na stoupající vtvi kivky
teplot (T) leží maximum elektrické vodivosti a že maximum
teplot kryje se s onou ástí klesající vtve kivky vodivo-

sti (L), ve které pestává vodivost náhle klesiati a jen pozvol-

nji ubývá.

Uvedené poukazuje na úplnou shodu ve sledování pr-
bhu tuhnutí cementu mením tepelných zmn, jakož i zmn
v elektrické vodivosti, ímž se zejm potvrzují úvahy na

str. S. uvedené.

Zmínil jsem se, že srovnávací pokusy ve sledování pr-
bhu tuhnutí portlandského cementu zkoušením nehtem, Vi-

catovou jehlou, mením tepelných zmn spolu nesouhlasily

a to jak mezi sebou, tak i v jednotlivých pípadech. Píina,

jak též již uvedeno bylo, spoívá hlavn v tom, že nepatrné

odchylky v teplot (1—2° C) vzduchu, vody, pístroje, "^e

vlhkosti vzduchu, v množství pidané vody, v intensit mí-

chání, v otesech atd. zavinují již znané diference v jedno

tlivých stanoveních. Pesnjší stanovení jsou tedy vázána na

dodržování naprosto shodných pracovních podmínek a po-

kud se nepodaí uritým zpsobem v náležité míe jich v tch-
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I

nické praksi docíliti, není naprosto nadje na dosažení sou-

1 hlasných výsledk v jednotlivých methodách.

Z nynjších method na stanovení prbhu tuhnutí port-

landského cementu jsou k uvedenému úelu vhodné toliko ty

methody, pi nichž mení jest pokud možno málo závislé na

i,
individualit pozorovatele a které jsou jasné a pesné a opí-

: rají se o náležitý vdecký základ. K tm patí methody na

I stanovení prbhu tuhnutí sledováním tepelných zmn neb

zmn v elektrické vodivosti tuhnoucího systému. Obmi dá

se správn uriti »poátek tuhnutí«, prvními též urit »doba
i tuhnutí«.

Methody, pi nichž posuzuje se prbh tuhnutí na zá-

;
klade vzrstajícího odporu tuhnoucí kaše cementové proti

,!

vnikání uritého tla (nehtu, Vicatovy jehly, Groodmanova

I

koleka atd.) , nejsou k danému úelu vhodné a to hlavn z to-

I

ho dvodu, že vtšina jich odvislá jest od individuality po-

zorovatele a že nejsou ani openy o vdecky odvodnný zá-

klad. Výsledky jimi získané nekryjí se zpravidla s výsledky,

I

které se dostanou sleduje-li se prbh tuhnutí zjištním tepel-

ných zmn, neb zmn v elektrické vodivosti tuhnoucí masy
cementové.

Z keramického oddlení ústavu chewické

technologie I. na c. k. eské vysoké škole

technické v Brv.
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IX.

Uber die Blepharoceriden aus dem Kaukasus
und Armenien.

Von
Julius Komárek.

(Mit 2 Tafeln und 2 Textfiguren.)

Vorgelegt in der Sitzung am 23. Januar 1914.

Einleitung.

Auf einer Beise nach Sudarmenien und in den Kau-
kasus, die ich im vorigen Sommer unternommen hábe, gelang

es mir mehrere, Blepharoceriden-Arten einzusammeln und er-

laube mir hier die Bestimmung der einzelnen Specien vorzu-

legen. Die seither beschriebenen Blepharoceriden-Arten

stanimen aus verschiedenen Giegenden Europas, aus Ceylon,

die meisten aber aus Nord- und Siidamerika. Die Vertreter

dieser Familie in Asien waren bisher nicht bekannt, und es

freut mich daher, dass ich hier iiber die ersten Blepharoce-

riden aus diesem fast immer noch faunistisch undureh-

forschten Faunengebiete referieren kann. Wenn wir auch

den Kaukasus mit E-echt zu Europa záhlen, so hángt doch

die Siidarmenische Fauna sicher mehr mit Persien und Kur-

distan zusammen, als mit den kaukasischen Landern. Zum
Zwecke der verlásslicheren Bearbeitung des mir zu gebote

stehenden Materialies hat mir Prof. Alfred Hetschko in

l'esohen sein Vergleichsmaterial freundlich zur Verfiigung

gestellt, wofiir ich ihm auch an dieser Stelle meinen ver-

bindlichsten Dlank sage.

Sitzber. d. kou. bohra. Gess. d. Wiss. II. Classe. 1
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leh bemerke, daB ich mich der Klassifikation und No->'

menklatur, die durch Kellog eingefiihrt wurde, angeschlos-

sen hábe, obzwar dieselbe nicht iiberall angeDommen wurde. i

leh nenne hier also die Liponeura brevirostris Lów. = Blepha-i

rocera brevirostris Lów. und hábe auch die zwei kaukasischen*^

Arten, die sonst zu der alten Gruppe Liponeura zugeordnet

werden miissten, mit dem Gattungs-Namen ^Blepharocerm

bezeichnet.

Die kaukasischen Blepharoceríden.

Ich hábe im Kaukasus vier Blepharoeeriden-Species

gefunden, von welchen bloss zwei durch weibliehe Imagines

vertreten waren. Die Fundorte der einzelnen Arten Hegen

in Ober- und Untersvanetien, Lechumský ujezd, kutaische

Gubernie. Gesammelt hábe ich ín diesen Gegendén von der

Halfte des Monates Juli bis Hálfte August. Ich konnte nur

einen kleinen Teil der dortigen Báche untersuchen, da die

hochst besehwerlichen Reiseverháltnisse dieses Hoehlandes

eie genauere Durchforschung verhinderten. Ich kann nach

den gesamimelten Erfahrungen schlieBe, daB jede Art eine

^iemlich beschnankte Vérbreitung hat, wie es auch die Nátur

dieser Gegend, wo die einzelnen Táler durch hohe Gebirgs-

kániimie abgeschlossen sind, erwarten lást. Es diirften sich

bei genauerer Untersuchung wahrscheinlich mehr Arten er-

geben, wie es auch in Nordiamerika der Fall war. Jedoch

miissten die Lokalitaten in ungefáhr gleicher Jahreszeit be-

sncht werden, was in diesen Gegendén aiif einer Exkursion

Tinmoglich ist. Die beiden Specien, die ich zunáchst beschrei-

ben will, befanden sich beisammen auf einer Lokalitát und

die Larven und Puppen sogar auf demselben Steine, so dass

man nicht mit Bestimmtheit die Zugehorigkeit der Larvenart

zu dem Imago feststellen konnte. Das eine von den beidén

Imagines ist eine dortige Varietát der europáischen Blepha-

rocera (Liponeura) brevirostris Lów. Man kann also nach

der Ahnlichkeit mit der Larv von Blepharocera brevirostris

Lów. mit ziemlicher Sicherheit schliessen, wélche Larvenart

der kaukasischen Varietát zugehort; und da nur zweierlei

Imagines und zweierlei Larven-species sich in der Unzahl des
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gesammelten Materials vorfanden, muss die zweite Larvenart

der anderen von beiden Blepharoceren zugerechnet werden.

Dieser Zweifel war nur dánu losbar, wenn ich eine von diesen

beiden Arten irgendwo allein gefunden hátte. Leider war es

mir nioht gegónnt diese Arten in Svanetien noch einmial zu

finden.

Anstatt diesen fand ich ganz abweichende Larvenfor-

men, die sich noch nicht in Puppen ungewandelt haben. Es
bleibt nichts iibrig, als die Lokalitát noch einmal griindlich

durchzusnchen und auf der Fundstelle die Sache revidieren.

Darm beschreibe ich auch den Fundort genauer als vielleicht

notig.

(Liponeura.) Blepharocerabrevirostris var. kaukasica nov. var.

Tafel I. Fig. 1, 2, 14. Tafel II. Fig. 1, 2.

Die weiblichen Exempláre, die ich gefunden hábe, sind

der europáischen Art ganz áhnlich, bis auf die abweichendeii

sie als Varietaten bezeichnenden Merkmale. Dei; Kopf des

Imago 9 zeigt. keine Abweichungen, auch andere Korper-

teile sind gledch gebaut mit Ausnahme der Tarsen. Die Klauen

der Blepharocera brevirostris Lw. sind mít 4 bis 6 Záhnchen

auf der Unterseite bewehrt. Die kaukasische Art hat dagegen

die Unterseite der Klauen mit einer Reihe starker Borste
bedeckt. Auch sind die Beine schwácher als bei dem Typus.

Es wurden nur Weibchen gesammelt und sie mussten

zur Bestimmung aus den Puppen herauspraepariert werden.

Wie ich oben bemerkt hábe, will ich die Lokalitát naher be-

schreiben, um dem eventuellen Nachfolger den ^und zii

erleichtern. Die Fundstelle befindet sich in einem kleinen

Bache, der im Tale des Gletschers Gerescbo am Fusse der

Berge Dschangu-tau und Tetnuld in Svanetin • entspring-t.

Derselbe liegt am rechten Ufer des Haupttalbaches, der das

Gletscherwasser fiihrt. Gleich daneben befindet sich eine

machtige eisenhaltige Sáuerlingsquelle, die von Weitem durch

den Cinoberroten Bodeniiberzug sich kenntlich macht. Man
gelangt dahin aus dem Dorfe Káli im Ingur-tale liber die

[

Ansiedelung Neu-Inrarí.
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Larven und Puppen wurden daselbst am 2. August 19.1.2

gesammelt. I

Die erwaobsenen Larven sind 8—9 mm lang. Die Fabef
ist oben griiulich braun, unter weiss. Der Korper áhnelt

habituell der Larv der Bleph. hrevirostris Lw., wéist jedocb«

starke Abweicbungen auf. Die Dorsalseite ist mit licht brau-

nen, dicht stehenden Hárchen bedeckt. Das Kopfsegment ist

lánger als breiter und nach vorne verengt, wogegen der Kopí
des Typus mehr breit als lang ist. Ebenso wie bei jenem ist

auch bier auf dem Kompfbruststiick eine schwarze Ohitin-

platte von gleicher Form. Die Mundteile sind viel grosser als

bei der europáischen Art und sind von zwei Reihen langeri

Borsten umrandet. Die krallenartigen Anhánge, die Taster und

Saugnápfe zeigen keine besonderen Abweicbungen. Die zwei

Paare der Kiemenschláuche sind von fast gleicher Lange.

Das erste Paar steht seitlich ab von dem Saugnapf und ange-

legt wiirde es bis zur Hálfte dieses reichen. Das zweite Paar

ist bloss um ein Viertel kiirzer und ebenso dick wie das erste,

Den grossten Unterschied, aber auch eine gewisae , Verwand-

sohaft zwischen beiden Formen zeigen die Antenneu. Die

Fiihler der Bleph. hrevirostris Lw. — Larv sind ungegliedert,

geringelt und viel- lánger als das erste Korpersegment. Be-

l>óset sind sie bis m der ober-en Hálfte. Die kaukasische Va-

rietát hat Fiihler auch ungegliedert, aber kurz, deren Lange

ein Drittel der Kopflánge betrágt; am Ende so dick, wie an

der Basis, in der Mitte am breitesten. Die Borsten sind stunípf,

kurz und verháltnismássig stark. Von den vielen anderen

Blepharoceriden-Larven, die ioh im Kaukasus gesammelt

hábe, hat keine Species derartig geformte Antennen. Die

Puppe ist 5—6 mm lang und gleicht vollkommen der von

Bleph. hrevirostris Lw.

(Liponeura.) Blepharocera platyfrons nov. sp.

Tafel I. Fig. 3, 4, 5, 13. Tafel II. Fig. 5, 6.

Bloss Weibchen sind bekannt. Die ganze Lange misst

7 mm. Der Kopf ist lánglich oval und sehr tief stehend. Die

aus kleinen Faceten zusammengesetzten Augen sind holoptic,

kurz behaart und nehmen einen kleinen Teil des Kopfes in
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Form kleiner Kreisausschnitte em. Sie íassen eine sehr breite

Stirn frei, wo die Antennen eingelenkt sind. Dieselben sind

,
15gliedrig, schwach pubescent, fast iibemll von gleicher

ij Breite. Das dritte Glied ist das lángste. Jedeš trágt zwei, even-

\
tuell mehrere lángere Borsten. Die Distanz zwischen den
Augen ist so breit, wie das einzelne Ange selbst. Die Ocel len

bilden zusiammen ein lreieck nnd liegen fast in der Mitte der

grossen, dreieckigen von den Augen freigelassenen Fláche.

Diese korrespondiert was Breite anbelangt fast vollkommen
mit der des Untergesiclites. Dieses ist sehr breit und reicht

I weit nach unten, fast ei-

nen angeschwoUenen, und
mit stárkeren Borsten

bedeckten Halbkreis bil-

dend. Die Muudteile sind

wie bei allen Blepharo-

ceren - Weibchen zum
Beissen eingerichtet. Das ^i^- ^- (Liponeura) Blepharocera pla-

Labrum-epipharynx ist ^^^''^^^ "• 'P' " ^^^' ^^^^^ ^^"^^1-

,
breit und fast so lang,

wie die Mandibeln. Hypopharynx so lang, wie Epipharynx.

, Maxillenladen und Maxillenpalpen von normaler Form. La-

bium kurz. Die Analsegmente dieser Form áhneln fast voll-

kommen denen der erstbeschriebenen Art. Es sind hier Sin-

nesorgane in Form kleiner zylindrischen Stábchen, denen ein

feiner Stift aufsitzt. Die Organisation wurde von Kellogg

beschrieben. Die Beine sind von ungefáhr gleicher Lange.

Die Tarsen enden mit zwei Klauen, die an allen Beinen mit

4 Dornen auf der Unterseite bewaffnet sind. Die Fliígel-

adern verlaufen so wie es Kellogg fíir die Gattung Blepha-

rocera definiert hat — »ilf3 incomplete (incomplete vein in

the hind margin), no crosis-vein between media and cubitus

(no cross-vein between veins four and five), and R^ wholly

fused with i?3 (second vein simple withont branch).«

Diese Art wurde nach den aus Puppen herauspraepa-

rierten Weibchen beschrieben. Sie befanden sich in Gesell-

schaft der Larven auf derselben Stelle wie die vorherbeschrie-

bene Art, námlich am Fusse des Tetnuld und Dschangu-tau
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unweit des Dorfes Káli im Jugurthale. Gesammelt wurdeníl

sie am 2. Auguist 1913.

Die Lange des dorsoventral abgeplatteten Korpers der

Larv betrágt 8—9 mm. Die Dorsalseite ist griinlichgrau, n

nnten weisslich. Das Kopfbrustsegment ist breiter als lán- i

ger. Die Fiihler sind zweigliedrig, kurz und tragen am Ende !'

einen Sinneskegel. Die kleinen Mundteile sind von beiden Sei-

ten von lángeren Borsten gesehíitzt. Der Korper ist (»ben

kurz behaart, Die kegelformigen Anhánge sind stark und

enden wie bei allen Arten mit einer schief nach innen ab-

geschnittenen Chitinplatte. Die Taster sind diinn, kiirzer als

die Anhánge. Zwei Borsten an der Spitze sind lánger und •!

stárker als die iibrigen. Der Durchmesser der Saugnápfe be-

trágt ein Funftel der grossten Segmentbreite. Am vorletzten

Segment sitzen die zwei Paare dicker Kiemenschláuche. Das

zwite Paar ist halb so lang wie das vordere, welehes bis zur

Hálfte des Saugnapfes reicht. Alle Segmente tragen auf der

Dorsalseite eigentiimlich gebaute Schildchen. Diese sind láng-

lich oval, stark chitinisiert mit zwei piarallelen Reihen stár-

ker Dornen. Das zweite Schild ist das grosste und die fol-

genden verkleinern sich allmáhlich nach hinten. Das erste

Schild ist ungefáhr so gross wie das fiinfte.

Die Puppe ist 5 mm lang und gleicht sehr der Bíeph.

brevirostris var. hauhasica. Nur auf der Ventralseite macht

die Lage und Form des Kopfes einige Unterschiede. Per

Kopf der unseren Art ist grosser und liegt tiefer als bei der

erstbeschriebenen Art.

Die beiden Blepharoceren, die eben beschrieben wur-

den, sind mit den oentraleuropáischen Arten, námlich mit

Bleph. brevirostris Lw. und Bleph. cinerasceiis Lw. gaiiz

nahé verwandt und zeigen dieselben, was Fauna anbelangt

wider die engen Beziehungen des Kaukasus zu den europá-

ischen Gebirgen, was ich schon in. der Einleitung bemerkt

hábe.

Ausser diesen zwei Arten fand ich Larven zweier an-

deren Vertreter deren Imagines noch nicht bekannt sind.

Šie stammen auch wie die vorherigen aus derselben Gegeud
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í des Kaukasus, aus ; Svanetien. Diese Fomen befanden sich

im Gregensatz zu den ersten nicht in klaren Gebirgsbachen,

I
sondern in milchtriiben, wilden Grletscherwasserstromen. Die

I eine wurde im
j
Zchenes-zohali-flusse unweit des Dorres

Tschwelieri in wenigen Exemplaren die hie und da an gros-

j
seren Steinen sassen, gesamimelt. Unter denselben Verhált-

:

nissen fand ioh am IQ. Augnst im Bache, der dem Uschba-

, gletscher entspringt in der Náhe des Ortes Betscho die zweite

\
Ijarve. Puppen oder Imagines 'wurden vergeblieh gesucht.

Larv aus Zhenes-zchali.

.

Tafel II. Fig. 7, 8.

Diese Larv ist die kleinste von allen gesammelten Ar-

ten. Sie misst 5 wim. Die Farbe ist dunkelgrau. Die Segmente
scheinen wie zusammengedriickt und sind ziemlich hoch ge-

Wolbt. Ihre Form hat etwas ahnliches mit einigen Bihioce-

phaJaarteM. Die Behaarung des Korpers ist so schwach, dass

man sie kaum bemerkt, bloB die Mundborsten sind etwas

Iinger. Die kralleartigen Anhánge und die Taster sind stark

entwickelt. Die Saugnápfe sind gross, grosser als ein Fiinftel

der grossten Segmentbreite. Die Kiemenschláuche des vor-

letzten Šegmentes sind sehr dick. Das erste Paar umfasst
-bogenformig den Saugnapf. Das zweite Paar ist halb so lang,

wie das erste. Jedeš Korpersegment trágt auf der Eiicken-

seite ein Schild, welches mit Starken, schwarzen, in zwei

parallelen Reihen stehenden Dornen bewaffnet ist. Diese

Ausbildung der Dorsalseite erinnert an die Larv der Ble-

pharocera platyfrons, ;die áhnliche miitj Dornen vlersehenQ^

Chitinplatten besitzt.. Doch sind diese recht abweichend ge-

formt und die Dorne sind.viel lánger. Vielleicht kann man
die Chitinwarzen dér armenischen Art als' eine Ausgangs-

bildung dieser merkwíirdigen Gebilde betrachten.

Larv aus Betscho.

Tafel II. Fig. 3, 4.

Der ganze Korper ist im Vergleich mit der Lange, die

ungefáhr 7 mm betrágt, ziemlich breit. Der Kopf ist nocli

breiter fast rhomboidisch. Die Fárbung ist grauschwarz, ob-
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zwiar sie au verschiedenen Stellen weisslichen Tou bekommt
Dieser wird durch die nngemein dichten Hárchen, die den

ganzen Korper mit Ausnahme der Unterseite bedecken, her-i

vorgerufen. Besonders an den Seitenrándern des Korpersi

ist die Behaarung sehr lang uiid stark. Die Krallen sindi'

stark, die Taster dagegen klein, mit langer Borste. Die Saug-:

nápfe sind die grossten, die ich je bei einer Larv gesehen

hábe. Ihr Durcbmesser betrágt ein Viertel der grossten Seg-

mentbreite. Die Kiemensehláuehe sind kiirzer als bei der

vorigem Art, ungebogen und nur um ein Drittel langer als

das zweite Paar. Etwaige Dorsalplatten sind nicht ent-

wickelt.

Neben der Larv aus Zchenes-zchali fand ich unweit

desselben Flusses in einem kleinen Bache Larven einer an-

deren Form. Sie sahen aus wie die Larven der armenischen

Art, jedoch ohne des Kopfschildes. Da sie noch klein, nicht

ausgewaohsen waren, deshalb erwáhne ich selbe nur, ohne

auf Beschreibung derselben náher einzugehen.

Die siidarmeníschen Blepharoceríden.

Die untersuchte Gegend liegt nordlich von dem Stádt-

ehen Ordubat und dem Dorfe Migri in dem russisch-persi-

schen Orenzgebirge. Die Lebensverháltnisse sind etwas an-

ders als im Kaukasus, was hier mit dem Fehlen der Gletscher

zusammenhángt. Die Gebirgsbáche sind weit nicht so wild

und reissend als dort und auch das Wasser ist ziemlich wiarm.

Die Larven und Puppen sitzen nicht nur an festen Stein-

blocken, sondern sind iiberall im Bachbette zu finden. Da

die unteren Partien der Bache meist keine oder nur spárli-

che Ufervegetation, die fiir Lebensfristung der Imagines

notwendig ist, besitzen, finden sich die Tiere meist weiter

oben im Gebirg. In allen dortigen Quellen kommt nur eine

Art vor. Diese wird wohl eine grossere Verbreitung haben

und wird gewiss auch in dem angrenzenden Nordpersischen

Gebirge vorkommen. Es ist das die:
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Blepharocera armeniaca nov. sp.

Tafel I. Fig. 6, 7, 8, 9, 11, 12. Tafel II. Fig. 9, 10.

Beide Geschlechter sind bekannt. Die Lange des Kor-
pers betrágt bei den aus Puppen herauspraeparierten Flie-

gen beim 9 7 mm, beim cf 6 mm.
Das Weibchen. Der Kopf ist verháltnismássig

gross, breiter als lánger. Die Augen sind dichoptic und je-

deš ist durch ein unfacetiertes Querband gequert. Die untere
Hálfte mit kleinen Faceten ist dunkelbraun, nach vorne ge-

i schoben und ungefáhr ein Drittel der Kopfbreite einnehmend.
Die obere grossfacetierte Hálf-

te ist rotlich, grosser als die

untere und lást bloss einen

schmalen Stirnstreifen frei. In
derMitte des Vordergesichtes

iiegen symetrisch zur Mediáne -p- „
---w.,,,.,..-^^

°. / h\g. 2. Blepharocera armeniaca n.
zwei dichtbeborstete Hocker. gp^ _ ^er linke Fliigel.

Die Antennen sind 15gliedrig

und verschmálern sich betráchtlich gegen das Ende. Das
letzte Palpenglied ist ganz kurz, ungefáhr von der Lange
des zweiten. Das Labium-paraglossa ist sehr breit. Die An-
nalsegmente mit grossen Genitalplatten an der Ventralseite.

Das Mánnchen hat einen rundlichen Kopf, viel

kleiner als der des Weibchens. Die Augen sind zwar ein-

heitlich respect. ungeteilt, die oheren Faceten sind jedoch be-

deutend grosser als die unteren. Zwischen beiden ist ein all-

málicher tTbergang. Dieses gilt auch fiir die Farbe: die obe-

ren Faceten sind rotbraun, die unteren schwarzbraun. Ganz
gleiche Augenorganisatiom besiokrieb Oldenberg fiir das

Mánnchen der Blepharocera fasciata Westd. Die Stirn ist

sehmal, aber doch breiter als beim Weibchen und trágt eben-

so, wie bei diesem die drei Punktaugen. Die Antennen sind

15gliedrig iiberall von gleicher Stárke. Das letzte Palpen-

glied ist fast so lang, wie die zwei vorletzten zusammen. Die

Form des Epipygium hat gewisse Beziehungen zu dem der

,
Blepharocera fasciata Wd. cf- Die Beine sind sehr diinn und
die Klauen der letzten Tarsalglieder sind mit einigen starken

Borsten an der Klauenwurzel besetzt. Die Fliigel dieser Art
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sind kleiner als der beiden kaukasischen Specien. Die Flú

geladem verlaufen so wie es Kellogg fiir die Gattung Ble-(

pharocera definiert hat. — »M^ incomplete (incomplete vein

in the hind margin), no cross-vein between media and cu-

bitus (no cross-vein between veins four and five), and 'R^!:

wholly fused with i?3 (second vein simple Without branch).«

Die beiden Greschlechter wurdén herauspraepariert aus

den Pupen, die in Gesellsehaft der Larven in den siidarme-

nischen Gebigsbáchen gesammelt wurden. Fliegen sah ich

bloB an einer Lokalitát und zwar in einem Bache unweit des

Ortes Legwas, wo sie am 8, Jiili in den ersten Nachmittags-

stunden oberhalb eines Wasserfalles herumflogen. Wie ieh

schon bemerkt hábe, wird diese Ar aueh in Nordpersien

und im ganzen Araxtal vorkoimmen.

Die Larv ist 7—8 mm lang. Die Grundfarbe ist gelb-

lich, die auf der Dorsalseite durch feine Kornelung ins brau-

ne iibergeht. Die Unterseite ist weiss. Das Kopfsegment trágt

eine (j^hitinplatte in Form eines Kreisausschnittes.' Allé Ab-

dominalsegmente enden an der Dorsalseite rhit zwei Chitin-

warzen. Diese stehen in der Mittellinie des Korpers; die vor-

dere Warze ist immer grosser als die hintere. Die Antennen

kurz, zweigliedrig. Die Saugnápfe sind klein und ihr Durch-

messer betrágt ungefáhr ein Sechstel der grossten Segment-

breite. Das erste Paar der Kiemenschláuche mehr als zwei

mal so lang wie das hintere. Die Behaarung nur an den Sei-

tenrándern des Korpers und an der Unterseite des Kopfes.

Sehr auffallend ist, dass dieser Larv die Tasterfortsatze

ganz abgehen. Die Krallen sind wohlentwickelt, aber von

jenen konnte ich keine Spur finden. Die Larv áhnelt da-

durch dr von Keelogg beschriebenen Larv der Blepharocera

oáten-sacUeni Kell.

Die Puppe ist schwárzlichbraun, ziemlich breit, beim

Cf kleiner als béi dem 9- GranzeLánge schwánkt zwischeu

4—6 m^m. Die blattartigen Horner sind nicht nach vorne ge-

richtet, sondern vertikál zur Lángsachse des Korpers

gestellt.

3. AUgemeiner Teil.

Das Imago. Sámtliche Blepharoceren-Weibchen ha-

ben Mundteile zuín Saugen und Beissen eingerichtet. Sie fan-
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gen meistens kleine Dipteren von deren Korpersaft, sie sicli

ernáhren. Darm sind die Mandibeln lang und gezáhnt. Wie
sie jedoch der Tiere habhaft werden, wurde nicht beobachtet.

Sie beniitzen dazu gewiss, wie andere ráuberische Fliegen,

die Vorderbeine, mit welchen sie die sitzende Beute packen
und mittels der scharfen Mandibeln die Tiere toten. Die
Mánnchen ernáhren sich dagegen von Bluraensáften und
ideshalb sind auch die beissenden Mundteile reduciert. Der
Mundapparat wurde von Kellogg ausfiihrlioh besehrieben

, und deshalb wáre es iiberfliissig nochmals darauf einzugehen.

Die meisten der Blepharocerenweibehen respect. -mánnchen
|,besitzen dichoptische Augen d. h. Augen, die von zwei ver-

schieden facetierten Teilen zusammengesetzt sind. Die obe-

ren Facetten sind gross und die ganze rotlich-gefárbte Hálfte

( ist von der unteren dunkelbraunen und kleinfacetierteu

Hálfte durch eine Querleiste oder blosse Querfurche abge-

grenzt. Die Grosseverháltnisse der beiden Hálften konnen

sehr verschieden sein. Der obere Teil kann gross sein oder

I umgekehrt sehr klein. Bei Blepharocera fasciata cf beschrieb

Oldenberg Augen, die zweierlei Facetten besitzten. Die obe-

ren sind gross, die unteren klein und zwischen beiden ist

' 'ein allmáhlicher ITbergang, so dass die Augen einháutliche

Halbkugeln bilden, ohne die bei den Weibchen vorkommende
seharfe Abgrenzung der verschiedenen Facettenteile. Das ist

auch der Fall bei Blepharocera armeniaca nov. sp., wo das

; Weibchen die Augen durch ein Querband geteilt hat, das

Mánnchen aber dieselbe Augenstruktur, wie die Blepliaro-

: cera fasciata Wd. besitzt. Die Funktion dieser dichopti-

' schen Augen wird auf zweierlei Weise erklárt,

1. Die grossen und schwach pigmentierten Ommatidien

|dienen zum Sehen im schwachen Licht, also in der Dámme-
rung und die kleineren, stark pigmentierten Ommatidien bei

: Tageslicht. Diese brauchen mehr Lichtstrahleu und ihre

j'Sehkraft erstreckt sich auf kíeine Entfermungen, aber sie

i geben ein genaueres Bild.

2. Die andere Auffassung erklárt die grossen Ommati-

dien als Orgáne, die eine Akkomodation auf entferntere Ob-

jekte besitzen, die also zur blossen Orientierung in den Gren-
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zen der moglichen Sehkraft der Insekten iiberhaupt und
hauptsáchlich zur Perzeption der beweglichen Objete die-

nen. Die kleinfacettierten Augenhálften sollen akkomodiert

sein auf Gegenstande die sich in gewisser, naheren Entfer-

nung befinden und sie sollen das Vermogen der eigentlichen

genaueren Objektunterscheidung besitzen.

Die Richtigkeit liegt wohl in Vereinigung der beideu

Auffasungen, womit wir uns den Erklárungen Exner's

liber das »Superpositionsbild« und »Appositionsbild« der

Ommatidien und auch seinen Ansichten iiber das Sehvermo-

gen der Insekten vollig anschliessen. Einige Arten dieser

Gattung, die friiher als Genus Liponeura getrennt waren,

haben Augen, die holoptic sind, d. h. alle Facetten, respect.

Ommatidien sind gleich. Wie sollen wir hier die fruheren Hy-
pothesen applicierenl Die Facetten nábern sich in Grosse den

kleinen Ommatidien der dichoptischen Augen, es músste des-

halb diesen Formen, die Moglichkeit des Sehens auf gewisse,

grossere Entfernung abgehen.

Die letzten Korpersegmente sind zur Geschlechtfunk-

tion verschieden umgewandelt; ein gewisser Bauplan bleibt

jedoch in Grundrissen bei allen Arten einer Gattung gleich.

Die Epipygien konnten da ganz gut als systematischer Char-

akter zur Unterscheidung sowohl der Gattung als auch der

Art mitbezogen werden. leh muss hier bemerken, dass die

Konservierung des entomologischen Materiales wie sie jetzt

geschieht, námlich das Austrocknen der Tiere ziemlich ver-

fehlt ist, da die feineren Details (zum Beispiel: die Mund-

teile, die Augen etc.) bei derartig behandelten Exemplaren

entweder ganz verdorben werden oder eine andere Form,

als sie bei frischen oder in Konservierungsfliissigkeiten auf-

bewahrten Objekten besitzen, bekommen.

Der Lebenscyklus dieser Tiere ist immer noch liicken-

haft bekannt. Wir wissen nichts von der Lebenslánge; wie

lang die Entwickelung dauert, ob die Weibchen iiberwintern,

oder ob jede Generation aus den Eiern, die im vorigen Som-

mer gelegt wurden, entsteht. Bloss hie und da finden wir

Beitráge zur Kenutnis der Lebensweise der Fliegen resp.

Larven und Puppen.
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Die Fliegen entfernen sich sicher nicht weit von ihrem
Geburtsorte d. h. von den Gebirgsbáchen oberhalb deren

Wasserspiegels sie in warmen Tagesstunden herumfliegen,

sich kopulieren und Eier legen. Die Eiablage wurde von
Wierzejski beobachtet. Die Weibchen suchen dort, wo die

Stromung am sitárksten ist aus dem Wasser emporstehende

Steine aus, auf welchen sie bis zur Wasseroberfláche hin-

untersteigen. Hier treten sie mit den Hinterbeinen ins Was-
ser und tauchen von Zeit zu Zeit das Ende des Hinterleibes

in dieses, um jedesmal einige Eier zu legen. Die Eier konnte

Wierzejski nicht finden und sie blieben bis jetzt unbekannt.

Die Larv. Die asselartigen Tiere leben in rasch

fliessenden Gebirgsbáchen, wo sie sich oft in grossen Mengen
mittels Saugnápfen an Steinen festhalten. Die Folge dieses

Lebensmediums ist vorziigliche Anpassung der Larven. Die

dorsoventral abgeplatteten Tiere sind von oben durch feste

Chitindecke geschiitzt. Auf der Bauchseite, die dem Steine

zugekehrt ist, war es nicht notwendig; sie ist weich. Der
Korper beruht auf festen, kurzen, stark chitinisierten An-
hángen. Dieselben sind ungegliedert, kegelartig und enden

mit einem, schief nach innen abgeschnittenen Chitinpláttchen.

Die Funktion der Beine iibernehmen sie nur so weit, als sie

die Sttzapparate des Korpers bilden, um die zur Ansau-

gung notige Distanz des Korpers von der Unterlage zu ge-

winnen. Als Tastorgane dienen die dornartigen Anhange, die

am Ende Tastborsten tragen und oberhalb der Krallen ste-

hen. Sie sind in der Regel kleiner als die Krallen und fehlen

bei maechen Arten ganz. Bei den Bibiocephalalarven sind

sie hingegen oft viel grosser als die Krallen. Die Tast-

funktion iibernehmen gewiss auch die als Borsten bezeichne-

ten schmal-blattformigen Chitinpláttchen auf der Unterseite

der Kopfes und der Bauchsegmente. Die eigentliche loko-

motorische und Anháftungsfunktion der Beine iiben die sechs

Saugnápfe aus. Der erste Saugnapf am Kopfsegment und die

iibrigen auf den Abdominalsegmenten. Sie stellen eine schei-

benartige Hautfalte vor, die im Centrum vieder eingestiilpt

ist und dort em kleines Sáckchen bildet, in welchen sich mit-

i;els dorsoventral verlaufenden Musikeln ein Chitinkegel be-

wegt. Sobald sich der scheibenartige Rand, welcher mit klebri-
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gen Driisensekret befeuehtet wird, der Unterlage anlegt,

wird der Kegel durch Contraction der dorsoventralen Muskelnl:

in die Hohe gehoben, auf seiner Stelle entsteht eine Luftver-il

dunnerung und die Larv sitet fest angesaugt. Diese Apparatet

gehóren zu den hoobst organisierten Saugnápfen im ganzen i

Tierreich und ich werde anderswo Gelegenheit haben iiber

ihre genauere Organisation zu berichten. Der Mundapparat
ist zum Beissen eingerichtet. Als Nahrung dienen den Larven

meist nur Diatomaceae und oft ist mit ihnen der Magen der

Tiere vollgestopft.

Die Larven befinden sich in Gebirgsbáchen oft in gros-
^\

sen Massen und suchen mit Vorlieeb die wildesten Bachstel-

len aus. Nach meinen eigenen Beobachtungen, die ich in dem
Kaukasus gemacht hábe, vereinigen sich die Larven in Ko- >

lonien und suchen dazu meist grosse aus den wilden Gletscher-

bachen hervorstehende Steine mit schroffen Wánden oder

Felstufen iiber die Wasserfálle hinunterstiirzten und die da-

durch fortwáhrend bespritzt werden. Auf solchen Plátzen

manchnial bis 1 m ober dem Wasserspiegel sassen die Larven,

die sich in kurzer Zeit umwandeln sollten, oder schon als Pup-

pen dicht nebeneinander festgeheftet waren. Junge Larven,

die sich, aus den wahrscheinlich frei im Bachbette liegenden

Eiern entwickeln, sitzen auf der Unterseite der kleineren

Bachsteine und steigen, wenn sie heranwachsen, zur Ober-

fláche des Wassers empor, wo sie sich dann verpuppen. Das

Aufsuchen solch fester Gegenstande zur Befestigung der Pup^

pen hat vielleioht ihre Ursache in der Nátur der kaukasischen

Báche. Sie sind námlich so wild und reissend, dass aueli

schwerere Steine, die im Bachbette frei liegen, emporgehoben

und mitgerissen werden. In Armenien náhern sich di« Ver-

hyltnisse den unseren. Die Larven konnen wir uberall im

Bachbette, auch an kleinen Steinen finden und die Puppen oft

tief unter der Wasseroberfláche sitzend antreffen. Der

TJnterschied der armenischen Gebirgsgewásser von den kauka-

sischen, d. h. eine vid schwáchere Wasserkraft wird wohl die

Ursache dieser Lebensweise sein.
.

•

Die I^uppe. Auoh diese zeigt Organisation, die man

als Resultat der Lebensbediiigungen ansehen muss. Bloss die
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Dorsalseite ist mi einer festen Chitioidecke gesohiitzt. Die
Bauchseite,: die dem Steine zugewendét und deshalb nicht den
wilden Wasserstromungen ausgešetzt ist, wird nur mit einer

diinnen Haut iiberzogen. Diese feine Chitinhiille bedeckt alle

Korperteile der Ventralseite, die sonst frei von der Unterseite

hervorragen, wie man sich an losgerissenen Puppen leicht

iiberzeugen kann. Dieses gilt besonders von den Fliigeln, die

mit solchem diiTebsichtigen Chitinbáutchen iiberzogen sind

und schion in der Puppe ihre wirkliche Grosse besitzen. Wenn
dann das Imago enscHliipft, konnen dié Fliigel fast sogleieh

beniitzt werden. Die Puppen sind mit den Seitenrándern an

den Steinen amgeMebt und sie sitzen šo fest, dass man sie beim
Lo&reissen fast imltner verletzt. Die Anháftungspunkte bilden

die secbs flachen Chitinscheiben, die sich an den vorletzten

dreien Segmenten befinden. Diese Seheiben sind keine

Saugmápfe. Sie éntstehen béi der Verpuppúng, indem auf den

Seitenrándem der Unterseite Chitinparticulen ausgeschieden

werden, welche die Puppe an díe Steine ankleben und welehe

dann an losgerissenen Exemplaren als rundliche Soheiben er-

scheinen. Die Puppen sind deshalb an der Ventralseite ganz

flach. Sie sitzen im Bache mit den nach oben gerichteten

Kopfen, auf wélchen ein Paar Respirationsorgane eingelenkt

sind. Ihre Organisation wurde von Kellogg beschrieben. Wie
das Imago entschlupft, wurde von Comstock beobachtet und
beschrieben,

Die Entpuíppung der Fliegen findet in centraleuropái-

schen Lándem naeh Beobachtun'^en verschiedener Autore
im Momate August statt. Das sind aber die ersten Exempláre

und die letzten Imagines einer Population, miissen bis Ende
September eUtschliipfén, da sich aúch noch im August Larven

finden. In de Nordamerikanisdieh Grégenden kommen nach

Angaben Kelloggs zwéi Pliégeíigenerationen im Laufe des

Sommers vor. Die leine im Juni, die andere im Septémbér.

Die erste konnte dánn aus iiber^iv^ititernden' Eiern stammen,

die zweite au^ Eiern, die von iiberWintérnden Weibchen im

Friihjahr abgelegt wurden. Wie die Verháltnisfee im Kaukafius

stehen, konnte in éinér verháltliismássig kurzer Zeit nicht fést-

gestellt werden, es ist Jeoeh wahrséheiniich, dass hier wie líi

unseren Landerh bíoss eine Genération zur Entwickelung gé-
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langt, denn die klimatisohen Verháltnise sind fast gleich. Was
Súdarmenien und Persien anbelangt, mochte ich mich deii

Ansichten Kelloggs iiber die zwei Fliegengenerationen aus i

dem Grunde anschliessen, als ich neben den Imagines Anfangs

:

Juli auch noch ganz junge Larven, deren Metamorphose erst

im September vollendet werden komité, beobachtet hábe. Be-

merken muss ich aber, dass alle dergleichen Ansichteu niir

hypothetisch sind und vielleicht einen anderen Grund haben,

da keine genaue und specielle Beobachtumgen in dieser Hin-

sicht vorliegen und die betreffenden Erfahrungen nur zufál-

ligerweise erworben wurden. Die Beobachtungeín sind dadurch

erschwert, dass die Tiere in Gefangenschaft nicht gedeihen

und sofort zugrunde gehen. Darm sind auch die unseren

Kenntnisse der Entwickelung und besonders der Anatomie der

Larv immer noch sehr liickenhaft und diirfte ein griindliches

Studium in dieser Hinsicht interessante Resultate liefern.

Leider lasst ich diese Arbeit nur dort durchfiihren, wo das

Aíaterial immer beihanden ist.

Zur Kiassifikation der Blepharoceríden.

Die erste Kiassifikation der Blepharoceriden wurde von

Osten-Sacken aufgebaut; leider beniitzte er einige systemati-

sche Charaktere, die nicht den Wert hatten als ein festes

Genusmerkmal zu gdten. In den Grundrissen war sie richtig

und hátte von Osten-Sacken iiberall die Fliigelstruktur als

einzing richtigen Charakter einzelner Gattungen ausgeseheu,

so hátte er ein gutes E-esultat erhalten. Gewiss war daran der

Mangel an bekannten Arteai schuld, so dass er nicht einen

genaueren Blick in die Morphologie der Gruppen bekommen

konnte. Dies gilt auch bei dem unseren Genus Blepharocera,

das friiher in zwei Gattungen getrennt wurde, und zwar das

Genus Blepharocera und Genus Liponeura. Die erste Gattung

hat schmale Stirn, die Augen beriihren sich fast oben und sind

dichoptik d. h. durch eine Querband geteilt. Die Gattung L?'-

poneura hat eine breite Stirn und die Augen sind holoptic. Erst

Kellogg vereinigte auf Grund der Fliigelzeichnung diese zwei

Gruppen in eine systematisoh richtige Gattung. Wir miisseii

also die Liponeura brevirostris Lw. und Liponeura cinerascens
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Lw. als Blepharocera brevirostris Lw. unci Blepharocera cine-

rascens Lw. bezeichnen. Hierher gehoren dann die zwei kauka-

sischen Arten, die wir als dortige Vertreter der zweien ge-

nannten europáischen Arten ansehen miissen. Diese vier

Blepharoceren unterscheiden sich durch die holoptischen

Augen, dennoch sehr merklich von den librigen Arten dieser

Gattung und konnte man sie in ein Subgenus: Lipoyieura ein-

reihen. Die armenische Art stellt sich dann gleich neben der

Blepharocera fasciata Wstd. und konnte mit den Nordameri-

kanischen Specien das zweite Subgenus: Blepharocera

bilden.

leh hábe hier bloss einen Versuch zur Rekonstruirung

der Klassifikatian der Gattung Blepharocera entworfen, denn

es zeigte sich, dass der Liponeura-typns auch anderswo seine

Vertreter hat, und auch darm, weil wir erwarten konnen,

dass man in anderen Asiatischen Gebirgen weitere Liponeura-

Arten finden wird.
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Figurenerklárung.

Tafel L

Fig. 1. Blepharocera brevirostris var. kaukasica nov. var.,

die Puppe.

Fig. 2. Blepharocera brevirostris var. kaukasica nov. var.

der Kopf des Weibobens.

Fig. 3. Blepharocera platyfrons nov. spec. der Kopf des

Weibchen.
Fig. 4. Blepharocera platyfrons nov. spec. Q, die Analseg

ment, Dorsalseite.

Fig. 5. Blepharocera platyfrons nov. spec. (^, die Ana;-

segmente, Ventralseite.

Fig. 6. Blepharocera armeniaca nov. spec. Q, die Analsegmeu-
te, Dorsalseite.

Fig. 7. Blepharocera armeniaca nov. spec. Q, die Analsegmeii

te, Ventralseite.

Fig. 8. Blepharocera armeniaca nov. spec. cT, die Analseg-

mente, Dorsalseite.

Fig. 9. Blepharocera armeniaca nov. spec. (ý, die Analseg-

mente, Ventralseite.

Fig. 10. Blepharocera armeniaca nov. spec, der Kopf des

WeibchenjSi.

Fig. 11. Blepharocera armeniaca nov. spec, der Kopf des

Mánnchens.
Fig. 12. Die letzten Tarsalglieder von Blepharocera armeniaca

nov. spec
Fig. 13. Die letzten Tarsalglieder von Blepharocera platyfrons

nov. spec.

Fig. 14. Die letzten Tarisalglieder von Blepharocera brevi-

rostris var, kaukasica.

Tafel IL

Fig. 1. Blepharocera brevirostris var. kaukasica nov. var.,

rlie Larv von Dorsalseite.
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Fig. 2. Blephoraoera brevirostris var. kaukasica nov. var.,

die Larv van Ventralseite.

Fig. 3. Die Larv aus Betscho, Dorsalseite.

Fig. 4. Die Larv aus Betseho, Ventralseite.

Fig. 5. Blepharocera platyfrons nov. spec, die Larv von
Dorsalseite.

Fig. 6. Blepharocera platyfrons nov. spec, die Larv von

Ventralseite.

Fig. 7. Die Larv aus Zcbenes-zchali, Dorsalseite.

Fig. 8. Die Larv aus Zcbenes-zchali, Ventralseite.

Fig. 9. Blepharocera armeniaca nov. spec, die Larv von
Dorsalseite.

Fig. 10. Blepharocera armeniaca nov. spec, die Larv von
Ventralseite.
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Die geologischen Verháltnisse der Gegend
zwischen Litten-Hinter-Tebá und Pouník bei

Budan,
(Mit 1 Tafel und 6 Figuren im Texte).

Von
Privatdozent Dr. Josef Woldich.

Vorgelegt in der Sitzung am 6. Feber 1914.

Einleitung.

Die Gegend, welche in dieser Arbeit behandelt wird,

wurde von mir geologisch kartiert; sie erstreckt (sich zwischen

den Stationen Hinter-Tebá-Litten der Lokalbahn Tebá-
Lochovic im Siiden, dem Berauntale bei Pouník und der Sta-

tion Karlstein im Norden. Im Westen wird sie von der Strasse,

welehe von Litteai gegen Krupná fiihrt, begrenzt, im Osten

von der Pilsener Hauptstrecke zwischen den Stationen Hinter-

Tebá und Karlstein, sowie vom Beraunfhisse. Im Westen
schliesfst sie sich an das vor eigenen Jahren von F. See-

MANN (1) kartierte Gebiet an. •

Unser Gebiet verrát sich durch seine im allgemeinen

gleichmássigen Hohenverháltnisse als Teil einer alten Fast-

ebene; die grosste Hohe erreicht der Vokovberg (366 m),

dessen Gipfel hauptsáchlich aus harten Kosover Quarziten

besteht. Der Beraunfíuss erhált am rechten Ufer aus unserem

Gebiete zunáchst einen kleinen Zufluss, welcher vom nord-

*) Die eingeklammerten Zahlen weisen auf das Literatur

verzeichnis hin.

Sitzber. d. koa. biihm. Gess. d. Wiss. lí. Classe. 1
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lichen Abhange des Vokovberges gegen Norden abfliesst und
Tinweit der Cote 2C7 in den Fluss miindet. Den súdlichen Teil

unserer Gegend durchfliest der Blebach, welcher bei Ble
ans drei kleineren Báchen entsteht. Von diesen kommt der

eine nordlich von Ble, der zweite, »Stíbrný potek« ge-

nannt, von Méan, der dritte von Litten her. Der Blebach
miindet bei H. Tebá in den Svinaerbaeh.

Unser Gebiet gehort, was die bekannte, lang andauernde

Streitfrage iiber die Entstehung der sogenannten Barrande'-

schen Kolonien anbelangt, in geradezu klassische Gebiete; die

hervorragendsten Teilnehmer an dieser Diskussion, wie Bar-

RANDE, Krejí, Lipold u. a. haben hier die geologischen Ver-

háltnisse studiert und versucht, die zweimal sich wiederho-

lende rberlagerung der jiingeren obersilurischen Graptoliten-

schiefer e^ durch die áltere untersilurische Stufe d^ zu er-

kláren.

In dem von uns kartierten Gebiete ist die Silurformation

durch die untersilurische Stufe ds (Konigshofer Schiefer und
Kosover Quarzite) und die obersilurische Stufe e^ (Kuchel-

bader Schiefer) vertreten. Zahlreich sind Diabase hauptsách-

lich als intrusive Lagergánge, seltener als effusive Decken

vorhanden. Auf der eingeebneten Oberfláche dieser gefalteten

altpaláozoischen Stufen liegen stellenweise in einer Hohe von

300—350 mSand undSchotter mehr oder weniger ho-

rizontál, welche ich dem T e r t i a r zuzáhle. Das Berauntal ist

weiterhin von diluvialen Terrassenablagerungen begleitet. Im
Niveau des heutigen Beraunflusses breitet sich eine breitere

oder schmálere Zone alluvialer Ablagerungen aus.

Die Silurschichten und Diabase fallen im allgemeinen

gegen NW. ein; verfolgen wir dieselben, z, B. in der Richtung

von Pouník zum Blebache, so stossen wir zuerst auf Schie-

fer Ci mit Diabasen (sie mogen »nordliche Zone e^ mit Dia-

basen« benannt werden) , hierauf auf Schiefer und Quarzite ds

(»nordliche Zone <Í5«), weiter abermals auf einen breiten Strei-

fen der Stufe ei mit Diabasen (»siidliche Zone e-^ mit Diaba-

sen«), welcher am siidostlichen Abhange des Vokovberges
durch eine Zone von Schiefern und Quarziten d^ (»mittlere

Zone dr,«) in zwei Teile getrennt wird, Im siidwestl. Teile un-

seres Gebietes scheint die mittlere Zone d^ zu fehlen. Schliess-
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lich folgen wiederum Schiefer und Quarzite (»siidlic]ie Zone

fí5«). Von den iibersichtlichen geologischen Karten, in dercn

-'Bereich unsere Gegend fállt, fiihre ich insbesondere folgende

an: M. V. Lipold— J. Krejí. Geologische Kart eines Teiles

des siidl. Randes der ob. Abteilung d. Silurformation in Boh-

Linen (Jahrbuch d. geolog. Eeichsanst. Wien, 1861, Heft 1).

Weiter J. Krejí—Helmhacker, Geolog. Kart d. Umgebung
von Prag, 1868

—

11, Arch. d. naturw. Landesdurchf. v. Boh-

.inen; J. Krejí, Skizze einer geolog. Kart d. mittelbohm. Si-

lurgeb. 1885; F. Pota, Geolog. Kart v. Bohmen, Sekt. V.

Weitere Umgebung Prags. Archiv d. naturw. Landesdurchf.

v. Bohmen, Prag 1903.

Unsere geologische Kartc ist zum grossen Teile abge-

deckt; das Deckblatt dient zur Darstellung der Verbreitung

tertiárer und diluvialer Ablagerungen.

I. Verbreitung, Lagerung und petrographische Beschaffen-

heit der silurischen Stufen und der Diabase in unserem

Gebiete.

1. Die siidliche Zone d^.

Zwischen der Station Litten und der Haltestelle Béle
tritt diese Zone zunáchst gleich ostí. von der Station Litten

auf, bricht jedoch offenbar an einer Querdislokation ab uind

erscheint hinter einem weiteren Querbruche abermals auf und

unterhalb der Strecke, hauptsáchlich in Form von Quarziten.

Dieselben haben hier ein verschiedenes Einfallen, sind gefaltet

und disloziert, mit vielfach welligen Schichtfláchen. Hierauf

sind sie gegen Siiden verschoben, wáhrend zwischen hm 36 bis

3-4 Schiefer und Quarzite d^ das Hangende und Liegende eines

von der Strecke durchschnittenen Diabaslagerganges bilden.

Nordostl. von der Haltestelle Blec tritt am steilen Uferab-

hange des Blebaches in d^ ein Diabaslagergang auf, der sich

auch auf das andere Ufer verfolgen lásst. Im Hangenden des

Ganges fallen die Schiefer unter 50*^ gegen N W. ein; in einer

Schlucht unterhalb der Haltestelle kann man ein abweichen-

des Streichen fast N-S und ein Einfallen etwa 40° nach W be-

merken. An der Grenze zwischen dr, und den im Hangenden

folgenden Schiefern ej befindet sich ein schmaler Diabasgang
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mit kugelformiger Absonderung; seiner geringen Máchtigkeit

halber wnrde er nicht in die Kart eingezeichnet.

Zwischen derHaltestelle Ble und der
Station H. Tebá ist die siidliche Zone dg vielfach auf-

geschlossen. Gleich ostí. von der Haltestelle verláuft die Stre-

. cke in einer assymetrischen Synklinale, welche aus Schiefern

der Stufe d^ mit zahlreichen Quarzitbánken besteht. Das

Streichen ist fast 0-W., der nordl. Fliigel der Synklinale fállt

etwa unter 25°, der siidl. Fliigel unter 70° ein. Auch weiter ostí.

kann man in dieser Zone eine Faltung verfolgen ; der Einfalls-

winkel pfegt ziemlich gering, etwa 35° zu sein. Vor H. Te-
bá, sowie am Abhange des linken Ufers des Blebaches
herrseht ein gleichmássiges Einfallen gegen N W, also unter

die jiingere Stnfe ei, vor. Die bedeutendsten Hohen, z. B. Cote

310, nehmen fast allgemein die Kosover Quarzite ein. Je tiefer

wir von der Anhohe am Abhange zum Bletale herabsteigen,

desto háufiger werden die Schiefereinlagerungen zwischen

den Quarzitbánken, bis schliesslich jene iiberhandnehmen. So

sind z. B. auch im sudostlichsten Teile unseres Profils (I^ig.

4.) an der Strecke nur Schiefer d^ fast ohne Quarzitein-

lagerungen aufgeschlossen. Die brockeligen Schiefer werden

hier von zahlreichen Diaklasen durchsetzt. Die Diaklasen ha-

ben insbesondere ein 0-W Streichen und fallen etwa unter 75°

nach S ein, wáhrend die Schiefer ein mássiges Einfallen gegen

NW etwa 30° aufweisen.

Der Unterlauf des Blebaches verláuft in weichen

Schiefern d^. Oestl. von Blec ziehen sich vom Tale gegen N.

zwei tiefe Schluchten hin; in der westl. sind staxk gestorte

Schichten dr^ aufgeschlossen. Westl. davon verláuft siidostl.

von Blec die Fortsetzung der Vokover Verwerfung, durch

welche auch hier eine Verschiebung der Zone d^ und Cj gegen S

erfolgte. Man kann dies insbesondere gut am Verlaufe der bei-

den hier aufgeschlossenen Diabaslagergánge verfolgen. Bei

der Streckenbiegung vor der Station H. Tebá ist unweit der

Grenze zwischen dr, und e^ ein máchtiger Diabaslagergang
,

diirchschnitten. Durch ihn wird das Hangende und Liegende

'

kontaktmetamorph bieeinflusst. Die Schiefer d^ fallen hier

etwa 30° gegen NW ein und erinnern durch ihre stellenweise

Schwarze Fárbung oft an die Schiefer e^.
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2. Die mittlere Zone d^.

Diese liegt inmitten von Graptolitenschiefern und Dia-

basen der siidl. Zone e-^. Man kann sie etwa von der Vokover
Bruchlinie gegen NO bis zur Bahnstrecke verfolgen. Sie ist

in den Schluchten, welche nordl. von Ble auf den Vokov-
berg sich hinziehen, gut aufgeschlossen. In der ostlichsten der-

selben (s. unsere geolog. Kart) liegen braune glimmerreiche

und sandige Schiefer, sowie typische Quarzite der Stufe d^

direkt auf den Schiefern und Diabasen der siidl. Zone e^,

ohne dass man eine Storung wahrnehmen konnte. Beide Stu-

fen fallen regelmássig nach NW ein. Die Hauptstrecke bietet

zwar keinen direkten Aufschluss in diesier Zone, jedoch finden

wir oberhalb ihr iiberall am ostí. Abhange des Vokovberges
insbesondere reichliche Bruchstiicke typischer Kosover Quar-

zite, untergeordnet auch solche von Schiefern d^ vor. Diese

Stufe schliesst hier einen schmalen Diabaslagergang ein. Sie

zieht sich gegen SO fast bis zum Wáchterhause beim hm 27'4

hin, wo sie von der Stufe gj unterlagert wird. Am Ab-
hange oberhalb der Bahnstrecke findet man an der Grenze

zwischn d-o und e^ einen Diabaslagergang, dessen Kontakt

hier an zwei allerdings schwer zugánglichen Stellen auf-

gedeckt ist.

3. Die nordliche Zone d^.

Diese nimmt in unserem Gebiete die grossten Hohen des

Vokovberges ein und liegt zwischn zwei obersilurischen

Schieferstreifen e^ : sie verláuft gegen S W bis nach Man.
Westlich vom Vokover Queribruche ist

diese Zone zu beiden Seiten der nach Litten fiihrenden Strasse

von jiingeren Ablagerungen, hauptsáchlich Sand und Schot-

ter, bedeckt. Oberhalb des siidl. von Cote 318 nach Bl ver-

laufendes Weges treten die Schiefer d^ mit Quarziteinlage-

rungen zutage; Streichen und Fallen ist hier iiberaus wechsel-

voll, letzteres bald gegen N, bald wiederum gegen NO oder O
(s. Kart). Dies weist auf die Náhe einer grosseren Disloka-

tion hin; in der Tat befinden wir uns auch unweit der Grenze

zwischn dr, und der siidl. Zone ej, welche einer grossen tTber-

schiebung entspricht.
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Súdostl. von Cote 318 fiihrt ein Weg in ostí. Richtung

auf den Vokovberg bis znr Hohenkurve 260 w; iiberall fin-

den wir hier auf den Feldern deutliche Spuren von Qaarziten

dg in grosseren Hohen. Auf ihren Schichtfláclien kann man
zahlreiche Spiegelfláchen beobachten, welche ebenfalls auf die

Náhe einer Dislokation hindeuten; es verláuft hier einerseits

die erwáhnte tJberschiebung, andrerseits der Vokover Quer-

bruch. tTberaus háufig findet man auch auf den Schichtfláchen

der Quarzite wurm- und hieroglyphenformige Zeichnungen.

Ostí. des Vokoiver Querbruches fallen die

Schiefer d^ unter die nordliche Zone e^ in der langen Schluclit

ein, welche nordl. von Cote 207 am Beraunflusse in siid-

Fig. 1. Schichtenstorungen in den Schiefern und Quarziten der
' nordl. Zone dg an der Pilsener Hauptstreeke. Etwa 1:1000.

licher Richtung auf den Vokovberg bis iiber die Isohypse

320 m fiihrt. An der Grenze beider Zonen befindet sich ein

Diabaslagergang. Wenn wir diese Zone d^ vom Kreuze am
Vokovberge in siidl. Richtung von Cote 366 entlang des stei-

len Abhanges oberhalb der Hauptstreeke verfolgen, beobach-

ten wir, wie allmáhlich die Kosover Quarzite iiberhandneh-

men. Am schonsten ist diese Zone lángs der Bahnstrecke siidl.

von Kluic aufgeschlossen, wo die hohen Felswánde ein durch

seine tektonischen Detaile interessantes Profil bieten. Siidl.

von km 28-4 treten hier im Bahneinschnitte Schiefer d^ mit

bis ^/a m máchtigen Quarzitbánken auf. Die Schiefer sind von

bráunlicher oder grauer Farbe und glimmerreich, wáhrend die

Kosover Quarzite griinlich zu sein pflegen. Ihr Fallen ist zu-

náchst normál gegen NW etwa 30—40°; allmáhlich beginnt

jedoch in siidlicher Richtung ihre Lagerung gestort zu sein,

die Schichten sind gefaltet und von zahlreichen kleineren Ver-

werfungen und tTberschiebungen durchsetzt, wie es unser

Profil (Fig. 1.) zwischen km 28-2 und 28-3 darstellt.
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Je mehr wir uns der einer grossen Úberschiebungslinie
entsprecliendeii Grenze zwischen dieser Zone und der siidl.

Zone 61 náhern, desto intensiver sind die Schichten gefaltet,

schliesslich auf den Kopf gestellt, stark gestort mit in der
tTberschiebungsrichtung nach abwárts gebogenen Schicht-

kopfen (s. unser Profil, Fig. 4.). Auch hier finden wir aber-

mals, insbesondere in der Náhe der iTberschiebung auf den
Schichtfláchen der Quarzite jene hieroglyphenartigen Zeich-

nungen, von denen friiher Erwáhnung geschah. leh glaube,

dass sie mit den tektonischen Bewegungen im Zusammen-
hange stehen. Uber áhnliche Zéichnungen und Erhabenheiten
auf den Schichtfláchen der Quarzite dr, spricht auch Li-

POLD (2).

4. Die síidliche Zone 6^ mit Diabasen.

Die friiher beschriebene nordl. Zone d^ teilt die Stufe Ci

unseres Gebietes in eine nordliche und súdliche Zone. Letztere

verláuft am rechten Beraunufer von H. Tebá gegen WSW
iiber Ble, Vlence, Litten gegen Vinaic und umschliesst die

aus Kalksteinen 63 znsammengesetzten Berge Mramor und
Šamor.

Westl. der Vokover Bruchlinie tritt in un-

serem Gebiete auf dem siidl. von Cote 318 gegen Ble fiihren-

den Wege im Liegenden der dislozierten Schiefer d^ zunáchst

ein schmaler Streifen von Graptolitenschiefern auf; im Lie-

genden desselben folgt ein Diabaslagergang, hierauf abermals

Schiefer c^. Weiter ostwárts in der Richtung gegen die er-

wáhnte Bruchlinie ist diese Zone von Sand- und Schotter-

ablagerungen bedeckt. In der Náhe des Bruches jedoch lásst

sich ihre Anwesenheit am siidl. Abhange des Vokovberges
abermals durch zahlreiche, in den Feldern herumliegende

Schieferbruchstiicke feststellen.

Lángs der Hauptstrasse findet man von Cote 311 bis fast

gegen Vlence wiederum eine jiingere Sand- und Schotterdecke,

die von hier weiter nach O bis gegen Blec reicht. Nordl. von
Vlence sind im Hangenden eines Diabaslagerganges deutlich

kontaktmetamorphe Schiefer e-^ aufgeschlossen; sie fallen

etwa 60° gegen NW ein. Nordl. von dieser Stelle fiihrt ein
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Weg gegen W. nach Man; zu seiner rechten Seite ist die

Stufe 61 zunáchst in Form von Schiefern aufgeschlossen, spá-

ter stellen sich Kalkbánke und Diabas ein. Die Schichten sind

stark gefaltet und disloziert, offenbar infolge der nahen-

tJberscliiebungslinie, die hier zwischen dieser Zone e^ und der

im N folgenden Stufe d^ verláuft.

Gleich oberhalb von Vlence fiihrt ein Weg zunáchst ent-

lang des Diabaslagerganges nach O. Dieser bricht wohl an einér

Bruchlinie plotzlich ab, und in seiner Streichrichtung findet

man tiefe Gruben in Sandablagerungen, die frúher hier offen-

bar ausgebeutet wurden. Dann tritt weiter siidl. am Wege
abermals Diabas auf, dessen Hangendschiefer e^ jedoch nicht

kontaktmetamorph beeinflusst zu sein scheinen. leh halte ihn

fiir eine effusive Decke. Die Fortsetzung desselben im
Streichen diirfte durch kleinere Bruchlinien Verschiebungen

erlitten haben; sie erscheint wahrscheinlich zunáchst am rech-

ten Ufer des Stíbrný potek, hierauf abermals am linken

Ufer, wo in ihrem Liegenden Schiefer ej aufgeschlossen sind.

Hinter einer weiteren Dislokation ist ihr Hangendes und Lie-

gendes sichtbar. Ersteres besteht aus kalkreichen Schiefern e^

mit Einlagerungen von Kalksteinkonkretionen und— bánken;

die Hangendschiefer fallen gegen NW ein und weisen aber-

mals infolge der Deckennatur des Diabases keine Kontakt-

metamorphose auf . Der Hangendteil dieser Diabasdecke pflegt

stellenweise von lichter, gelblicher Farbe und mandelstein-

oder tuffartiger Struktur zu sein.

Zwischen Vlence und Litten treten Schiefer e^ ofters

seitwárts von der Strasse auf; sie pflegen hier stark gefaltet

zu sein und fallen bald nach NW, bald noch SO ein. Ostí. von
hier bis gegen Ble findet man abermals jiingere Ablagerun-

gen; bloss auf dem Wege, der von Vlence nach O. zum Kreuze
bei Ble fiihrt, kommen stellenweise die Schiefer e^ zum Vor-

schein. leh kann des mangelhaften Aufschlusses wegen nicht

mit Sicherheit sagen, ob der zur rechten Seite des Weges auf-

tretende Diabas eine Fortsetzung der Diabasdecke vom an-

dern Ufer des Stíbrný potek bildet, oder ob wir es nicht

vielmehr mit einem selbstándigen Diabaskórper zu tun haben.

Die auf diesem Wege aufgeschlossenen Schiefer e^ pflegen

steil bis iiber 75'' nach NW einzufallen, ja stellenweise sind
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sie geradezu auf den Kopf gestellt oder fallen sogar eher ge-

gen SO ein.

Vom siidl. Ende des Ortes Ble zieht sich am linken

Ufer des Baches ein Diabasriicken gegen WSW. hin, seine

Fortsetzung bildet am andern Ufer ein kleiner isolierter Dia-

bashiigel; zwischen beiden fliesst der genannte Bach. Im er-

wálinten Hiigel ist der Diabas durch einen Steinbruch aufge-

íchlossen; er hat die Form eines gewolbten, von einern kontakt-

netamorphen Mantel umgebenen Korpers. Der Mantel ist an

ier Siidseite des Hiigels erhalten und fállt hier ebenso wie

jler Diabas nach SO ein; das Fallen der Schiefer ist jedoch

im Fusse des Hiigels bei weitem steiler als oben, so dass sich

liese offenbar urspriinglich iiber den Diabaskorper und seine

lordl. Abdachung wolbten. Auf dieser ist jedoch der Mantel

ibgetragen; etwas weiter nordl. beobachten wir ein nord-
';v e s 1 1 i c h e s Einfallen der Schiefer ej. Es macht also die-

;es Diabasvorkommen den Eindruck eines lakkolithartigen

íorpers, dessen nordl. Mantelteil denudiert ist. Weniger
vahrscheinlich wiirde mir die Deutung dieses Diabaskorpers

lis Antiklinale eines máchtigeren, gefalteten Diabaslagergan-

^es scheinen.

Eher schon macht der langgestreckte, in der Mitte ver-

'ngte, friiher erwáhnte Diabasriicken den Eindruck eines aus

len weichen Hangend- und Liegendschiefern e^ durch De-

ludation herausmodellierten Lagerganges. Am nordl. Ab-
lange dieses Riickens treten an einer Stelle kontaktmetamor-

)he Schiefer e^ mit nordwestl. Einfallen auf, wáhrend un-

gelt des ostí. Endes des Diabasriickens die Schiefer gj gegen

5W. einfallen. Dieses hier ungewohnliche Einfallen mochte

ch am ehesten durch die Náhe der Querdislokation erkláren,

velche— wie aus unserer geologischen Kart ersichtlich ist—
'ffenbar die siidostl. Fortsetzung des Vokover Querbruches

>ildet. Eine starke Storung der Schichten e^ kann man iibri-

;ens gleich etwas weiter ostí. bei einer Hiitte verfolgen, wo
ie iiberaus brockelig erscheinen.

An der Bahnstrecke zwischen der Station Litten und
íaltestelle Ble kann man ziemlich komplizierte Lagerungs-

'erháltnisse der siidl. Zonen e^ und ds verfolgen. Zunáchst

reten hier Schiefer ei mit einem schmalen Diabaslagergange
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auf, hierauf Schiefer ás; dann folgen hinter k^n 46 abermalíi

Graptolitenschiefer, welche zwischen km l u. 4-2 stark dislol

ziert sind (s. unsere Kart). Dasselbe gilt auch von der^

Schiefern und Quarziten d^, welche weiter an der Bahnstrecb

aufgedeckt sind. Es verláuft zwischen diesen und ersteren

ein Querbruch. Bei km 3-9 tritt abermals e-i und unterhalb

der Strecke Diabas und ei auf. Von km 3-6 bis 3-4 isl

ein Diabaslagergang von kugelformiger Absonderung duel:

die Bahnstrecke angeschnitten, wáhrend oberhalb derselber

bereits Schichten der Stufen cs aufzutreten scheinen. Duet
eine Reihe von Querbriichen sind hier Schollen d^ + e,

gegen einander verschoben, sodass die Bahnstrecke bald

in dieser, bald in jener Zone verláuft.

Nordostl. von der Haltestelle Ble findet man am rech-

ten Bachufer in d^ einen Diabaslagergang; nórdl. von dei

Haltestelle kann man am Abhange die Grenze zwischen d^

und dessen Hangendem e-^ verfolgen. Zwischen beiden ver-

láuft ein Diabasgang von kugelformiger Absonderung, dei

seiner geringen Máchtigkeit halber auf unserer Kart nichl

eingetragen ist. Ein weiterer máchtigerer Diabaslagergang

tritt dann in den Hangendschiefern e^ auf. Ganz áhnliche

Lagerungsverháltnisse beobachten wir auch am rechten Bach-

ufer, zwischen diesem und der siidostl. Fortsetzung der Vo-
kover ]^)ruchlinie. Die Schichten ds, e-^ und dáe Diabase sind

hier gut aufgeschlossen, obwohl sie in der Náhe des Querbru-

ches gestort sind. Es verlaufen hier also zwei Dia-

baslagergánge; dere ineinderStufeej, dera n-

dereinderStufeííg. Ersterem wiirde der westl. von der

Haltestelle bis etwa km 3-6 lángs der Strecke verlaufende

Gang angehoren, letzterem der Diabas, der von km 3-6 bis zu
Haltestelle auftritt.

Oestl. derVokoverBruchlinie wird die siidl. <

Zone ei durch die keilformige, friiher besprochene mittlerei

Zone dr,, welche gegen SW am genannten Bruche abzubre-^

chen scheint, unterbrochen. Nordl. vom genannten Streifen

ds kann man die siidl. Zone 65 in der nordl. Fortsetzung der

Schlucht verfolgen, welche sich nordl. von Ble auf den Vo-
kovberg hinzieht. D^ wird hier von dichten, lichten, rosafarbe-
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li

nen, violetten oder schwarzen Scbiefern e^ liberlagert; die-

selben schliessen hier zwei Diabaslagergánge ein. Eine áhn-

liche Fárbung der Grapix)litenschiefer erwábnt aucb See-

;ji

MANN (1, S. 2) von Lounin.

Am besten ist dieser nordl. Teil der súdl. Zone ej in ei-

. nem Profil der Pilsener Hauptstrecke anfgeschlossen (s. Fig.

iii 2) . Wir wollen dasselbe in siidostl. Ricbtung verfolgen : Lángs
'í .der gro&sen, oberbalb der Strecke deutlicb auftretenden tTber-

schiebungsfláche fállt zunáchst unter die nordl. Zone d^ ein

máchtiger Diabaslagergang ein, in dessen Hangendem man auf

dem Abhange des Vokovberges Scbollen eines durcb die
gQ. NW.

i

Fig. 2. Profil in e^ an der Pilsener Hauptstreeke (schwarz :Diabase)
zwischen km 27-7 und 27-8. Etwa 1:1000.

tlberscbiebung zerrissenen kontaktmetamorphen Scbiefer-

streifens Ct beobacbten kann. Ebenso finden wir aneb im Lie-

genden dieses Ganges zunácbst ein licbtes, darnnter ein

schwarzes, adinolenartiges Kontaktgestein vor. Dreimal wie-

derbolen sicb dann nocb gegen SO zwiscben km 27-8—27-7 klei-

nere tjberscbiebungen, welche hauptsácblich an die Nábe von
Diabaslagergángen gebunden zu sein scbeinen. Jenseits der

letzten tTberscbiebung folgen Scbiefer e^, welcbe zunácbst

normál, spáter zickzackformig gefaltet sind. Der Faltung

unterlagen hier aucb Diabaslagergánge, wie wir es z. B. in der

Mitte unseres Profils und zur linken Seite beobacbten konnen
(s. Fig. 2). Unsere Figur 3. stellt einen intensiv gefalteten

Diabaslagergang vor, dessen Hangend- und Liegendscbiefer

61 nocb weit steilere Falten, als der Gang selbst, aufweisen.

Siidostl. von km 27*7 tritt lan der Strecke nocb ein

máchtigerer Diabaslagergang auf; in seinem Liegenden folgt

zunáchst nocb ein scbmaler Streifen e^ und hierauf Scbiefer

und Quarzite der mittleren Zone d^-
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Unter dieselbe fallen dann weiter abermals Schiefer

und Diabase der siúdl. Zone e^ ein, wie wir es insbesondere in

der nordl. von Ble auf den Vokovberg fúhrenden Schlucht

beobachten konnen. Wir sehen hier zunáchst Schwarze Schie- }

fer e. mit lieht- bis tabakbraunen weichen Einlagerungen,

die ofters ihrem Aussehen nach an die Schiefer d^, erinnern.

Fig, 3. Ein gefalteter Diabaslagergang zwischen Schiefern

e, bei km 2T1.

Ich fand in denselben jédoch Monograptus aus der

Gruppe p r i o d o n, sodass sie hier nur der Stufe e-^ ange-

horen konnen. Die Schiefer e^ fallen etwa 40° gegen NW ein,

dann folgt ein Diabaslagergang und in dessen H a n g e n-

d e m mit gleichem Einfallen und in scheinbar ungestorter

Ijagerung Quarzite und Schiefer d^.

Auf dem Wege, welcher von Ble gegen O zur Cote 284

fiihrt, ist diese Zone Ci mit jiingeren Ablagerungen bedeekt,

wáhrend sie auf dem Wege von gleicher Richtung, der vom

siidl. Ende des Ortes Ble ausgeht, ofters zutage treten und

ein normales Einfallen etwa 45° gegen N W aufweisen. Letz-
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terer endet gegen O als Hohlweg, wo zu beiden Seiten aber-

mals die Schiefer Ci aufgeschlossen sind und etwas weiter

siidl. einen weniger máchtigen Diabaslagergang einschliessen.

Die Grenze zwischen den súdl. Zonen e^ nnd d^ kann man auch

gut nordl. von Cote 310 verfolgen.

Die Bahnstrecke verláuft siidostl. vom genannten Keiíe

rfg durch die siidl. Zone e^ fast in W-0 Richtung und bietet uns

also hier kein Querprofil. Zunáchst kónnen wir oberhalb der

Strecke einen schmaJen Graptalitensichief^streifen, weiter

beim Wáchterhause einen Diabaslagergang von kugelformi-

ger Absonderung beobachten. In dessen Liegendem treten aber-

mals dislozierte Schiefer gj auf, dann durchschneidet die

Bahnstrecke eine máchtige Diabasmasse, welche in Grapto-

litenschiefern, die kontaktmetamorph beeinflusst sind, eingela-

gert ist und sich auf den Abhang des Vokovberges hmauf
verschmálert. Es ist wohl ein máchtiger Diabaslagergang, der

siich hier lakkolitenartig erweitert (s. unser Profil, Fig. 4.

S. 18.).

Vor der Station H. Tebá treten an einer Stelle ober-

halb der Bahnstrecke Graptolitenschiefer auf, welche auf

ihren Schichtfláchen offenbar durch Fe-Verbindungen ziegel-

rot, am Querbruche jedoch weiss oder gelblich gefárbt sind.

Sie zerfallen in kleine Bruchstiicke, sind iiberaus arm an Ver-

steinerungen und normalen, schwarzen Graptolitenschiefern

eingelagert.

5. Die nórdliche Zone gj mit Diabasen.

Sie tritt in unser Gebiet von W her ein, wo sie siidl. vom
Berge Tobolka iiber Korno nach Krupná verláuft.

Westl. desVokoverQuerbruches trifft man
in dieser Zone auf eine in der Mitte sich verschmálernde Dia-

basmasse, welche Seemann, in dessen geologischer Kart sie

aufgenommen ist, fiir intrusiv hált. Nach ihm besteht

dieser Diabas hauptsáchlich aus Augit, Feldspatem und Ob-

vin; akzessorisch treten Ilmenit, Apatit auf, Zersetzungspro-

dukte sind Serpentin, Zeolithe (Thomsonit, Natrolit), Anal-

zim und Kalzit.

Es ist ziemlich schwer, sich iiber die geologische Ge-
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staltung dieses Diabaskorpers náher auszusprechen, denn eii

ist vielfach von jungen Sedimenten bedeckt. leh hábe jedoch

an seinem nordl. Ende einen deutlich effusiven, mandelstein-

artigen Charakter vorgefunden, ebenso tritt unterhalb der>

scharfen Strassenbiegung ein seiner mikroskopischen Be-!*

schaffenheit nach deutlicher Diabastuff* auf ; ich halte daher

diese Diabasniasse fúr haiiptsáchlich effusiv. Dieser Anschau-

ung entspricht auch die mikroskopische Struktur und Be-

schaffenheit der genannten Gesteine, welche jedoch ebenso wie

die anderen Diabase unseres Gebietes in einer besonderen Ar-

beit behandelt werden. Nordl. u. súdl. von diesem Diabase fin-

den wir einen Schieferstreifen e-^.

Oestl. vom Vokover Querbruche herrschen

in der nordl. Zone e-^ ganz andere geologische Verháltnisse als

westl. von demselben. Man kann sie am besten in der langen

Schlucht verfolgen, welche von der Strasse in siidl. u. siidostl.

Richtung auf den Vokovberg fiihrt. Sie durchschneidet die

nordl. Zome e^ und teilweise auch die nordl. Zone d^. Sechsmal

wechsellagern hier Schwarze Graptolitenschiefer mit Diaba-

sen, die wohl als Lagergánge aufzufassen sind, da ich zum

grossen Teile in ihrem Hangenden kontaktmetamorph beein-

fliisste Schiefer Cj vorfand. Die Schiefer und Diabase fallen

im ganzen gegen NW ein ; nur an einer Stelle scheinen die

Schiefer nach S O einzufallen. Letzteres hángt vielleicht mit

dei" Náhe des Vokover Querbruches zusammen, der sich ge-

rade an dieser Stelle am meisten der Schlucht náhert.

Entlang der Vokover Bruchlinie ist die ostí. Scholle ge-

gen S verschoben, lángs ihr fand auch eine Verwerfung der

Schichten cíatt. Weder die Schieferstreifen gj, noch die Dia-

base der ostí. Scholle haben westl. von der Verwerfung ihre

Fortsetzung. Wenn wir z. B. von dem an der Strasse ostí.

von Krupná stehenden Kreuze gegen SO gehen, stossen wir

zuerst auf ej, hierauf gieich auf d^) es herrschen hier also

ganz andere Verháltnisse als weiter ostlich.

Oberhalb.des Yráehterhauses siidostl. von Pouník tritt \

ein Diabaslagergang auf, weiter siidl. gegen Kluic findet man i

* Gemass einer vorláiiig-en petrog-raphiseh-mikroskopisehen

Untersuchung.



!' Die geol. Verháltnisse d. Gegend zwischen Litten-Hinter-Tebá. 15

an der Bahnstrecke Schiefer gj, dann folgen máchtige loss-

artige Gehingelehnie, urd súdl. von Kluic abermals c^ iiT<d

Diabas an der Grenze zwischen dieser und der im Liegenden

jfolgenden Zone dg.

I
. Die Schiefer e^ sind in dieser Zone gewohnlich schwaí^

'i stellenweise jedoch auch licht gefárbt, Anderwárts, z. B.

;nordl. von Ble oder an der Bahnstrecke zwischen Litten und
Ble, findet man, wie bereits oben erwáhnt wurde, braune,

weiche Schiefereinlagerungen, welche den Schiefern der

.Stufe d5 úberaus áhnlich sehen. Sie;gehorenanden ge-

jínannten Stellen dem Liegiendteile der Schie-
fer Ci a n. Umgekehrt fand ich im Hangendteile der

Schiefer d^ an der Lokalbahnstrecke vor H. Tebá schwarze

Schiefer von áhnlichem Aussehen wie die Schiefer Ci.

6. Diabase.

,? Im Yorhergehenden wurde bereits des geologischen Auf-

l^trtens der Diabase in unserem Gebiete Erwáhnung getan.

Sie treten also hauptsáchlich als i n t r u s i v e, stellenweise lak-

koljthartig sich erweiternde Lagergánge, seltener als e f-

•fusive Decken auf . Die Petrographie unserer
Diabase wirdin einer besonderen Arbeit be-

ífhandelt werden.

Palaeontologische Bemerkungen.

In den Zonen d^ konnte ich in unserem ganzen Gebiete

keine Yersteinerungen auffinden. Aus der Zone e^ unseres

Gebietes sind zahlreiche Fossilienfunde bekannt; sie sind ins-

besondere im BARRANDE'schen Werke angefiihrt. Stellenweise

smd die Schiefer e-^. sehr reich an Graptoliten, so z. B. nordl.

lívon der mittleren Zone d^ an der Bahnstrecke. Die von mir

hier aufgefundenen Graptoliten bestimmte freundlichst H.

Dr. J. Perner folgendermassen : Climacograptus rectangu-

luris M. Coy, Monograptus triangulatus Harkn., Monograp-

tus tenuisf Portl., Rastrites peregrinus Barr. In den roten

Schiefern Cj von H. Tebá fand ich weiters: Climacogmptus

rectangularis; in den violetten oder rosafarbenen Schiefern e,

am siidl. Abhange des Vokovberges : Climacograptus rectayi-
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gularis M. Coy oder scálarisf Linn., Climacograptus sp., Mo
nograptuLi triangulatus, Monograptus lobiferus M. Coy, Ra!

sirites peregrinus Barr., R. approximatus Pern., Rastrlte^

longispinusf Pern. Oestl. von Vlence fand ich in Schiefern e^i

Cardiola intrupta, Cardiola gihhosaf, Sláva sp., OrtJiocera'

sp., Ceratiocaris hokemicus u. a.

II. Dle Tektonik unseres Gebietes.

Unser Gebiet ist, was die Tektonik anbelangt, nicht nu;

interessant, sondern auch beriihmt; denn es wurde seinerzeit

a]s in Bohmen und in der Fremde der Streit um die sog. Bar
RANDE'schen Kolonien entflammte, von zahlreichen Geologer

und Palaeontologen besucht. Das plotzliche Erscheinen de:

BARRANDF,"schen dritten Fauna inmitten von Schichten, welch(

seine zweite Fauna enthalten, entfachte einen harten litera

rischen Kampf . Die BARRANDE'sche Ansicht, dass seine drittft

Fauna in anderen Meeren bereits zu einer Zeit existierte, ali

im bohmischen Silurmeere die zweite Fauna lebte, und dasí

s-ie aus ersteren zu uns einwanderte, diirfte heute kaum mehi

ernstere Vertreter finden. Mit der Fauna ándert sich in dei

Kolonien auch der petrograpbische Charakter der Schichten

Die Schichten der BARRANDE'schen Kolonien mit der drittei

Fauna gehoren faunistisch und petrographisch der obersilu

rischen Stufe ei, die Schichten mit der zweiten Fauna der un

tersilurischen Stufe d^ an. DieWechsellagerungvoi
Schichten d^ und e^ kann man nach unserei
heutigen Erfahrungen natiirlich nur Dislo
kationen zuschreiben.

Eben unser Gebiet ist durch eine áhnliche Wechsellage

rung von Zonen c, und Diabasen mit Zonen d^ gekennzeichne

Wenn wir unser Gebiet in der Richtung unseres Querprofilí

(s. unsere Kart u, Prof., Fig. 4.) begehen, stossen wir drei'

mal auf. Schiefer und Diabase der Stufe e-^, ebenso oft aul

die Konigshofer Schiefer und Kosover Quarzite d^.

DertektonischeAufbauunsererGebietes-
ist im ganzen isoklinal; das Streichen ist vorherr-
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schend NO—SW, ONO—WSW oder fast O—W; das Einfal-

len gewohnlich gegen NW, NNW oder N.

leh kann hier Bruchlinien von dreierlei Art unterschei-

den. Es ist zunáchst eine Lángsdislokation, námlich die Fal-

temiberschiebung, durch welche áltere Schichten d^ iiber jún-

gere Schichten e^ iiberschoben wurden; sie verláuft etwa von
Cote 311 an der Littener Strasse gegen NO zum Beraunflusse

(=»Vokover tjb er s chi ebun g«). Zweitens findet

man Querdislokationen, lángs welcher hauptsáchlich horizon-

tále Bewegnngen der Schichten stattfanden, es sind also

B 1 a 1 1 v e r s c h i e b u n g e n. Schliesslich fanden lángs der

Querbruchlinie, welche iiber den Vokovberg gegen SO ver-

láuft, Horizontál- und Vertikalbewegungen statt; es ist dies

die Yokover Verwerfung.
Gehen wir in der Richtung unserer Profillinie (s. Kart

u. Pro., Fig. 4.) von SO nach NW, so beobachten wir zu-

náchst Schiefer und Quarzite d^ mit nordwestl. Einfallen. Im
Hangenden folgen Graptolitenschiefer und Diabase im gan-

zen mit gieichem Einfallen; sie sind isoklinal gefaltet und
nach SO iiberkippt. Dem isoklinalen Aufbau miuss man auch

das plotzliche Auftreten der Zone ds inmitten der Graptoliten-

schiefer zuschreiben. Erstere bildet einen teilweise denudier-

ten isoklinalen Sattel, welcher durch die Faltung in seine

heutige Lage kam (s. Prof., Fig, 4.). Im Hangenden dieser

miltlereii Zone d^ folgen dann abermals meist stark dislozierte

Schiefer e^ ; d a r ii b e r liegt wiederum die áltere Zone d^,

welche hier infolge einer Falteniiberschiebung, die wohl der

varistischen Faltungsperiode zuzuschreiben ist, iiber die jiin-

geren obersilurischen Schiefer úberschoben wurde. Diesseits

und jenseits der tTberschiebung sind die Schichten ungewohn-

lich stark disloziert, detailgefaltet und von zahlreichen klei-

neren Verwerfungen und iTberschiebungen durchsetzt. Im
Hangenden dieser Zone d^ folgen dann normál Graptoliten-

schiefer und Diabase.

Die Wechsellagerung der Zon;en e^ und d^

wird also in unserem Gebiete einerseits
durch isoklinale Faltung, andrerseits durch
eine Falteniiberschiebung bewirkt. Westl.

2
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der Vokover Verwerfuiig scheint die mit--
tlere Zone d^ nicht mehr aufzutreíten, undl
ich bin der Ansicíit, dass diese westl. Schol' '

le lángs der genannten Verweírfung in die
Tiefe gesunken ist, sodass daselbst der iso-

kliiiale Sattel der mittleren Zone d^ nochi;
von den Hangendschichten Cj bedeckt er-

scheint, wáhrend in der ostí. Scholle letz-

tere abgetragen sind, sodass hier d^ zutage
tritt.

Von einer Verwerfung lángs der Vokover Bruchlinie

zeugt auch der Umstand, dass westl. von derselben die nordl.

Zone 61 ganz anders aufgebaut ist als ostí. von ihr. In der

Fig. 4. Querprofil A-B durch den ostlichen Teil unseres Gebietes.

"westl. Scholle tritt die effnsive Diabasmasse auf, wáhrend

die ostí. Scholle ans Graptolitenschiefern mit mehreren Dia-

baslagergángen besteht. Letztere hat ihre Fortsetzung gegen

N unter dem Berauntale, ja sie tritt sogar noch am linken

Flussufer gegeniiber der Budaner Briicke am siidl. Fusse

des Javorkaberges als Schiefer mit Kalkkonkretionen und

Kalkbánken auf. Hier wnrden diese Schichten von Jahn (3)

eingehend beschrieben und als e^ b bezeichnet. Auch Pota (4,

S. 51) spricht von Graptolitenschiefern e^ des Javorkaberges,

welche im Hangenden in 63 iibergehen. Jahn fiihrt an, dass

auf dem Plešivec, also ostí. vom Javorkaberge diese Zone Ci

wohl infolge eines Querbruches, der zwischen beiden Bergen 1

verláuft, fehlt. Der Beraunfluss scheint mir auch bei Pouník !

in der Richtung dieser Bruchlinie nach SO umzubiegen. Es

sánd also ostí. von diesem Bruche und westl. von der Vokover
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Verwerfung die t^bergangsschichten e^ wohl nicht vorhan-
den, sodass auch in dieser Beziehung die in unserem Gebiete
ostí. der Vokover Verwerfung liegende Scholle ihren beson-
deren, von den benachbarten Schollen abweichenden geologi-
sclien Aufbau anfweist.

Lángs kleinerer Querbriiclie fanden in unserem Gebiete
Blattverscliiebungen statt. Man kann dieselben insbesondere
in der Náhe der Diabasdecke verfolgen, die sich von Vlence
gegen Osten hinzieht; ebenso an der Bahnstrecke zwisehen
der Station Litten und der Haltestelle Ble. Auf die interes-

santen Lagerungsverháltnisse der Stufen dr, und e^ an der
Littener Bahnstrecke wies bereits Pota (5) hin.

Am besten wird unsi die Tektonik unseres Gebietes durch
eine eingehende Beschreibung des Querprofils A—B (Fig. 4)

klar. Dasselbe wurde von der Bahnstrecke iiber dem Ble-
bache westl. von H. Tebá bis zur Vokover tTberschiebung
in nordwestl., von hier nach Pouník in nord-nordwestl. Rich-
tung gefiihrt. Diese Abweichung wurde deshalb gewáhlt, da-

mit unser Profil solche Stellen durchláuft, au welchen die

Schichten am besten aufgeschlossen sind.

Von der Bahnstrecke an durchquert unser Profil zu-

náchst Schiefer und Quarzite d^-, dieselben fallen nach NW
ein. Weiter nach S, ausser dem Bereiche des Profils, scheint

auch diese Zone normál gefaltet zu sein, denn am Abhange
iiber dem Blecbache fand ich an mehreren Stellen ein wider-

sinniges Einfallen. Die Stufe d^ wird von Graptolitenschie-

fern e-^ iiberlagert, in welchen ein máchtigerer Diabaskorper

sich vorfindet; dieser ist insbesondere unten an der Bahnstrek-

ke gut aufgeschlossen, wo er eine grossere Máchtigkeit besitzt,

als oben iiber dem Abhange. Es ist wohl ein der Form nach

lakkolitenáhnlicher Lagergang. Im Hangenden dieser Diabas-

masse sind stellenweise die Schiefer e-^ stark disloziert; in der

Náhe des harten, weniger nachgiebigen, máchtigen Diabas-

ganges waren die weichen Schiefer einer besonders starken

Faltung unterworfen und wurden schliesslich in iiberkippte

Isoklinalfalten gelegt. An der Grenze zwisehen dieser Zone e-^

und der im Hangenden folgenden Zone dr, ist an der Bahn-
strecke ein Diabaslagergang aufgeschlossen, der wohl die
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Fortsetzung des friiher erwáhnten Ganges ])iidel. Zwischen

ihm und dr^ findet man oben an der Bergiehne noch einen

schmalen Sehieferstreifen Cj.

In dessen Hangendem befindet sich nun in abnor-

maler Lagernng die mittlere Zone d^ als iiberkippter Isoklinal-

faltensattel. Man konnte vielleicht noch an eine ITberschie-

bung vo:.! a^ liber ft^ denken, doch fand i jIi — wie bereits frii-

her erwáhnt wurde — in der Schlucht nordl. von Blec eine

ganz imgestorte, von keiner Bruehlinie begleitete tTberlage-

rung der Sehichten e^ durch d^. Im Hangendteile dieser Zone ^
findet man einen wenig máchtigen Diabaslagergang vor.

ttber der genannten Zone liegi; zuerst ein schmaler

Sehieferstreifen e^, hierauf folgt ein Diabaslagergang, wel-

cher offenbar nnr die Fortzetzung des isoklinal gefalteten

Ganges bildet, der in áhnlicher stratigraphischer Lagerung
weiter gegen SO vorgefunden wurde. Dann treten Grapto-

litenschiefer mit Diabaslagergángen auf; sie sind stark ge-

faltet, disloziert und bieten zwischen km 27-7 u. 278 (vergl.

Prof., Fig. 2, S. 11) ein schones tektonisches Bild. Wir beob-

achten hier zunáchst eine Gruppe von steilen bis zickzack-

formigen Falten, ja selbst ein schmálerer Diabaslagergang

zwischen den Sehichten e^ wurde intensiv mitgefaltet, obwohl

seine Falten nicht so steil wie in den Hangend- und Liegend-

schiefern e^ sind (s. Fig. 3, S. 12). Weiter kann man in die-

sem Profile zwei Antiklinalen beobachten, die einem gefalte-

ten Diabaslagergange angehoren; im Kerne der grosseren

Antiklinale findet man metamorphosierte Schiefer e^. Dann
folgen im Profile hinter einander drei kleinere tjberschiebun-

gen, lángs welcher Schollen von Graptolitenschiefern mit Dia-

baslagergángen iibereinander geschoben wurden. Der mách-

tigere Lagergang in der dritten Scholle bildet abermals die

Fortsetzung des friiher erwáhnten isoklinal gefalteten Gan-

ges. In seinem Hangenden findet man wiederum stellenweise

Eeste eines schmalen, kontaktmetamorphen Schieferstreifens

ej. Der Diabasgang selbst ist stark disloziert.

Nun kommt dle grosse tJberschiebung der nordl. Zone d^

iiber ej ; in ihrer Náhe sind die Schiefer d^ in steile Falten ge-

legt und die Schichtenkopfe lángs der tJberschiebungsfláche
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abwárts gebogen. Weiter nordJ., z. B. zwischen hm 28-2 u. 28-3

kann man noch in dieser Zone, insbesondere an den Quar-
"zitbanken zahlreiche Schichtenstorungen in Form von klei-

neren Verwerfungen und Uberschiebungen (s. Fig, 1, S. 6)

verfolgen. Auch Lipold (2, S. 26) veroffentlichte von diesen

Stellen ein schematisches Profil.

Im Hangenden dieser nordl, Zone d^ liegen normál
Graptolitenschiefer und Diabase; letztere halte ich nach ihren

Kontaktverháltnissen hauptsáchlich ftir Lagergánge.

Es besteht also unser Gebiet znm grossen Teile aus Iso-

klinalfalten, die offenbar zur Zeit der grossen varistischen

Faltungsperiode entstanden sind; ihr unterlagen vielfach

auch die Diabaslagergánge. Der máchtigste von diesen liegt

Tinweit der Grenze zwischen d.^ und e-^ und tritt infolge der

"Faltung wenigstens viermal zutage, wie friiher erwáhnt wur-

de. Im ostí. Teile unseres Gebietes liegen also zwei Streifen ej

"zwischen untersilurischen Schichten dg; sie wurden friiher

als Kolonien »B 1 e «, »H. T e b á« und áhnl. bezeichnet.

Es ist bekannt, dass die Mehrzahl der sogenannten Ko-

lonien von Diabasen begleitet wird. Ich bin der An-
šicht, dass eben diese Diabase vielfach die
indirekte Hauptursache der tektonischen
Bildungsweise der Kolonien sind: Diemách-
tigeren Diabaskorper lagen wie feste, harte
Platten zwischen dep weichen Schiefern
?! und 1 e i s t e t en der F a 1 1 u n g o f t b e d e u t e n-

)
.d e r e n W i d e r s t a n d als letztere, s o d a s es i n

ihrer Náhe zu Faltenzerreissungen, zur
Entstehung von tJberschie bju n g e n und Ver-
werfungen kam, durch welche wir heute die
sog. Kolonien erkláren. In unserem Falle entstand

in áhnlicher Weise die nordlichere der beiden Kolonien.

Im Laufe der tJberschiebung der nordl. Zone dr, iiber

die jiingere Stufe e^ kam es einerseits in den Schichten d^

selbst zu komplizierten Detailfaltungen und zur Entstehung

von klemeren Briichen, andrerseits entstanden auch im Lie-

, genden der Úberschiebung in den Schiefern e^ gleichzeitig

í kleinere tTberschiebungen, in deren unmittelbarer Náhe man
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hier wiederum Diabase vorfindet. Ausserdem sind die Schie-

fer Ci und vielfach auch Diabaslagergánge gefaltet. Die inten-

sivste Detailfaltung beobachtet man zu beiden Seiten in der

Náhe der grossen tJberschiebung, und sie seheint mit dieser

in genetischer Verbindung zu stehen.

Die Vokover Verwerfiung ist jiinger
als diese Úberschiebung, denn sie durch-
setzt und verschiebt dieselbe. Weder die tTber-

schiebung, nach die Verwerfung ist in unserem Gebiete mor-

phologisch gekennzeichnet.

Es wird wohl am Platze sein, wenn wir die von uns aus-

gesprochenen Ansichten uber die Tektonik unseres Gebietes,

insbsondere der sogenannten Kolonien, mit den in der alteren

Literatur verzeichneten Ansichten vergleichen. Bereits in den

sechziger Jahren trat Krejí (6) gegen die friiher angefiihrte

Barrandesche Lehre iiber die Entstehung der Kolonien

auf, indem er dieselben durch Brúche erklárte. Zu dieser

Ans'chauung haben ihn insbesondere lauch die dislozáerten

Schichten dr^ und e-^ unseres Gebietes veranlasst. In seiner Geo-

logie (7, S. 416) spricht er von »wildverworfenen Schichten

ág, ei und Diabasen, welche man an dem steilen Talgehánge

des Beraunfluss^s zwischen H. Tebá und Kluic sehen

kann.« Er deutet auch auf die faunistische und petrographi-

sche Identitát der sogenannten Kolonien mit der Stufe e-^

hin. Barrande's Verteidigungsschriften (8) veranlassten

ihn spiiter, von dieser seiner richtigen Ansicht iiber die tekto-

nische Bildung der Kolonien abzulassen, sodass es weiter

heisst: »Es steht fest, dass die Kolonien regelmássige Lager

inmitten der Konigshofer Zone bilden und dass sie sich in

kelner Weise durch Verwerfung der Schichten erkláren

lassen.«

Unter den alteren Autoren schildert im ganzen am rich-

tigsten die tektonischen und stratigraphischen Verháltnisse

unseres Gebietes Lipold (2) ; auch das von ihm veroffentlichte

Profil steht dem von uns hier beschriebenen (Fig. 4) am
náehsten. Mit Recht fiihrt er an, dass zwei Streifen der Schich-

ten dz hier die Stufe e-^ in drei Zonen teilen, die gegen NO
streichen; die mittlere und siidliche von ihnen bilden Kolonien

bei Ble und Tebá. Zwei grosse Falten und Uberschie-
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bungen der Schichten d^ verursachen nach ihm das Auftreten

der Kolonien e^ in unserem Gebiete.

Dieses fállt auch in das geologische Aufnahmsgebiet der

Kart, welche von Krejí und Lipold m den Jahren 1859—60

(5)verofentlicht wurde. Wenn wir letztere mit unserer geo-

logischen Kart vergleichen, so werden wir so manche Ab-
vveichungen in der Verbreitung der einzelnen Zoneu, in der

Žahl der festgestellten Diabasgánge, der Verbreitung und
Deutung jiingerer Ablagerungen, der Verzeichnung und Deu-
tung der Tektonik u. s. w. erkennen.

Krejí -Helmhacker (9, S. 49.) sprechen von Kolonien,

welche sich nordl. von Vlence iiber den Vokovberg hinziehen

und am Abhange desselben am rechten Beraunufer aufge-

schlossen sind. Sie fiihren hier 7 >^Diabaslager«, 5 »Lager« ei,

Tonschiefer und Quarzite an. Eine andere StelJc bespricht eine

Kolonie unterhalb von Kluic, die unter e^ liegt und aus zwei

Diabaslagern, Graptolitenschiefern und Schiefern d^ besteht.

Diese Schichten sollen unterhalb des Wehres bei der Kluicer
Miihle iiber den Fluss streichen. Diese An?ichten konnen nicht

gut mit den bei der Kartierung dieses Gebietes von mir fest-

gestellten Yerháltnissen in Einklang gebracht werden.

Krejí-Feistmantel (10, S. 78) spricht von aufgewolb-

ten Grauwacken und Schiefern d^ auf dem Vokovberge, die

sich bis gegen Man verfolgen lassen. An anderer Stelle (S.

95) schreiben sie die antiklinale Aufwolbung der Schichten ds

auf dem Vokovberge dem Einflusse der Bruchlinie zu,

welche vom Berge Ostrý hieher verláuft. Am siidl. Rande die-

ser Antiklinale finden sich nach ihnen in die Zone d^ einge-

keilte Kolonien in Form eines Streifens, der durch die er-

wáhnte Aufwolbung vom zusammenhángenden obersiluri-

schen Terrain getrennt wird.

Katzer (11, S. 22) schreibt den Diabaseruptionen einen Ein-

fluss auf die Entstehung der Kolonien zu, indem er sagt: »Der

Einfluss der Griinsteineruptionen ist nicht auf Umwandlun-

gen im inneren Gesteingefiige der durchbrochenen Schichten

beschránkt, soudem sie bewirkten bedeutende Faltungen und

Schichtenbriiche«. Nach demselben Autor (12, S. 917 u. 11, S.

22) entstand durch die erwáhnte Eruption und seitlichen
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Duck eine Einkeilung obersilurischer Gesteine e^ in untersi-

lurische Schichten d^. Dadurch wurde die Grenze zwischen

Ober- und Untersilur iindeutlich, und man muss sie an die

Basis der sogenannten Kolonien setzen. Zu dieser Ansicht be-

merke ich, dass nach meinem XJ rteile die Diabaserupti-
onen keinen Einfluss auf die Entstehung der
sogenannten Kolonien hatten, da ja. lelztere
genetiseh in tektonischer Beziehu;Qg jiinger
sind als die in ihrem Gebiiee auftretenden
Diabaseruptionen; es pflegen auch die Diabaslager-

ginge mit den sie umgebenden Schichten mitgefaltet und dis-

loziert zu sein (s. Fig. 2. u. 3.). Die urspriingliche
Grenzezwischeuisund e-^ ist meiner Ansicht
nach ziemlich deutlich erkennbar und tritt in

unsercm Gebiete einige Male zutage (s. Profil. Fig. 4), was

nian verschiedenen Dislokationen zuschreiben muss, in unse-

rem Falle iiberkippten Isoklinalfalten und einer Uberschie-

bung.

Pota (5, S. 25) macht auf das geologisch interessante

Gebiet am rechten Beraunufer zwischen Karlstein und evnic
aufmerksam und macht auch von den hier auftretenden Kolo-

nien Erwáhnung. Mit Recht fiihrt er an, dass die neue Lokal-

bahn H. Tebá-Lochovic hier eme Reihe lehrreicher Profile

bietet.

Seemann (1) erwáhnt den Streifen d^, welcher sich iiber

Man und den Vockovberg (= unsere nordl. Zone d^) hin-

zieht, und schreibt dessen Lagerung zwischen Schichten der

Stufe ei einer einseitigen Hebung, auf dem Vokovberge dann

mehreren grosseren und kleineren Antiklinalen zu. Nach ihm

entspricht hier die Grenze zwischen d^ und den unter sie ein-

fallenden Schiefern ej einer Bruchlinie (1, Taf. 10, Prof. 4).

Richtig fiihrt er an, dass die in der álteren Literatur verzeich-

nete Ansicht, als ob d^ auf dem Vokovberge eine einfache

Antikiinale bilden wiirde, falsch ist. Sein diesbeziiglic.io Er-

wágung mochte ich nur in der Hinsicht erweitern, dass die

Lagerung dieses Streifens d^ iiber gj in unserem Gebiete und

offenbar auch weiter nach W einer tJberschiebung zu-

zuschreiben ist.

Es reichen in unser Gebiet oder dnrchsttzen dasselbe
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zahlreiche von verschiedenen Autoren veroffenliche Profile.

leh will sie im Folgenden mit dem von uns g-efiihrten Quer-
•profile (s. Fig. 4) vergleichen. Am meisten ist unser Profil

dem LipoLD-schen (2, Taf. 1 b, Prof. P-Q) áhnlich. Es weicht
von demselben hauptsáchlich dadurch ab, dass ich den Bau
insbesondere der siidl. Zone e^ und der mittleren Zone d^ als

isoklinai und die nordlichere Kolonie durch Falteniiberschie-

bung erkláre. Das in der Arbeit von Krejí-Helmhacker (9,

Taf. 1, Fig. 4) veriffentlichte Profil ist scheraatisiert und legt

die tatsáchlichen Lagerungsverháltnisse nicht klar. Krejí
(7, S. 448, Prof. 218) fiihrt in seiner Geologie ein Profil an,

welches von Tebá iiber den Vokovberg auf den Stevíc
verláuft. Zwischen Tebá und dem Vokovberge ist hier z. B.

die siidl. Zone e^ iiberhaupt nicht verzeichnet, obwohl an an-

derer Stelle (S. 417) richtig der Kolonienzug e^ mit Diabasen
und vielfacil gefaltete Schiefer d^ siidl. von Kluíc oberhalb

der Bahnstrecke erwáhnt werden. Ein anderes von Krejí
publiziertes Profil (6, S. 223) fállt in die westl. Fortsetzung

nnseres Cebietes und fiihrt vom Beraunflusse iiber Korno,
Vlence, Litten auf die Babka. Die Fortsetzung unserer nordl.

Zone dr, gegen SW fasst hier der Autor als einfache, durch
Denudation teilweise freigelegte Antiklinale auf, an deren Flii-

gel sich Schiefer e-^ als Synklinalen anlehnen. Die Tektonik

der nordl. Zone dr^ und der siidl. Zone e-^ ist jedoch, wie wir
friiher gezeigt haben, bei weitem komplizierter. An anderer

Stelle derselben Publikation (S. 259 u. 276) fiihrt Krejí
allerdings an, dass die Schichten d^ hier Sattel bilden, und
dass im Streichen der Schichten Dislokationen entstanden sind,

durch welche erstere verworfen und stark disloziert wurden.

Katzer vroffentlicht in seiner Geologie (12, S. 903, Fig.

278) ein Profil, welches vom Bletale in nordl. Richtung
'offenbar etwa gegen Kluíc verláuft. Er fiihrt selbst an, dass

»das Profil zunáchst nur die durch Beobachtung festgestellte

Reihenfolge der Gesteine anzeigt«. Die nordl. Zone d^ auf dem
Yokovberge hált er ebenso wie Krejí irrig fiir eine ein-

fache Antiklinale. Auf Seite 923—24 sagt er, dass der zwischen

den Schichten dr, eingekeilte Zug e^ mit Diabasen am besten

am Yokovberge aufgeschlossen ist und hier aus 5 »Lagern«

von Graptolitenschiefern und 7 »Diabaslagern« besteht. Da
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sich in seinem Profile die Schichten d^ wenigstens sechsmal,

die Schichten e^ etwa siebenmal wiederholen, steht dasselbe mit

den von mir hier gemachten stratigraphischen und tektoni-

schen Beohachtimgen im Widerspruche.

Jahn's Profil (3, S. 417, Fig. 7) reicit teilweise in unser

Gebiet und zwar vom Berauntale auf den nordl. Abhang des

Vokovberges; es stimmt im ganzen mit dem diesbeziiglichen

Teile unseres Profik bis auf die kleinere Anzahl der von ihm

angefiihrten Diabasgánge iiberein.

III. Tertiar, Diluvium.

leh erachte es zum Verstándnis der Ablagerungen, die

ich fiir tertiár halte, fiir gut, zunáchst die diluvialen Teras-

senablagerungen, soweit sie in unserem Gebiete vertreten

sind, zu besprechen. Die diluvialen Terassen der Mies wur-

den in sorgfáltigster Weise von Ritt. v. Purkyn (13) be-

arbeitet; ich iibernehme auch seine Kartierung der Terassen

zwischen der Station Karlstein und der siidlich von ihr ver-

lauftnden Strasse, fiir deren Mitteilung ich ihm zum Danke

verbunden bin. Nach Purkyn erreicht die Oberterasse

des Beraunflusses bei Krupná die absolute Hohe von iiber

284 m, was einer relativen Hohe von etwa 80 m iiber

dem heutigen Wasserspiegel des Flusses entspricht. Nebst

der Oberterase sind nordl. von Krupná noch zwei Unter-

terassen entwickelt, von welchen die tiefere eine absolute

Hohe von ungefáhr 229 m (also rel. H. etwa 15 w),

die hohere 232 m abs. H. (also etwa 26 m relative Hohe) er-

reicht. Die Oberterasse zieht sich in grosserer Breite von

Krupná einerseits nach O bis zu der auf den Vokovberg

verlaufenden Schlucht, andrerseits gegen W unter den Berg

Stevíc hin. Oestl. von der genannten Schlucht finden wir

tlberreste der Oberterasse in Form eines schmalen Streifens

am nordl. Abhange des Vokovberges etwa zwischen den i

Hohenlinien 260—280 m vor. Siidostl. von Pouník, vom

Wáchterhause gegen Kluic sind westl. von der Bahnstrecke

máchtige losiartige Gehángelehme und nach Purkyn auch
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ein Best 'der Mittelterasse augeschlossen. Weiter treten

Diluvialterassen zwischen dem untersten Laufe des Blec-
baches und dem Beraunflnsse auf. Purkyn unterscheidet

hier die Oberterasse, welche einerseits unweit der Cote 284

etwa in abs. H. 275 m, also 71 m iiber dem heutigen Fluss-

spiegel, andrer-seits ostí. der Hohenlinie 300 m auftritt. Wei-
ter tiefer oberhalb der Bahnstrecke liegt die Unterterasise.

Lossartige Gehángelehine sind schliesslich von der Bahn-
strecke in ihrer Kriimmung vor der Station H. Tebá, bevor

man zum máchtigen Diabaslagergang gelangt, durchschnit-

ten. Obwohl unsere álteste diluviale Oberte-
rasse des Beraunflnsse s^ wie friiher ange-
fiihrt wurde, durch schnittlich hier nur eine
abs. H. 285—290 m erreicht, treffen wir dennoch
an vielen Stellen in der Hohe von 300—320 m, ja
an einer Stelle sogar iiber der Hohenlinie
340 m Schotter und Sande an. Sie befinden
sich also 90—110 m, r e s p. his 130 m Uber dem heu-
tigen Spiegel des Beraunflusses, wáhrend
die diluviale Oberterasse denselben bloss
etwa um 80 m liberhoht. leh halte die eben ge-

nannten Sande und Schotter fiir einen tTber-
rest einer einst zusammenhángenden Ter-
tiárdecke; ihre Verbreitung ist auf dem Deckblatte unse-

rer Kart verzeichnet.

Daselbst sind Reste der Diluvialterrassen mit romi-

schen Ziffern bezeichnet u. zw. die hochste und álteste Te-

rasse mit Ziffer I, die tiefste und jlingste mit IIT; die mittle-

re Terrasse (II) fehlt in unseren Gebiete bis auf einen kleinen

tTberrest bei Kluic. Die am Orte ihrer Entstehung liegenden

tertiáren Siisswasserablagerungen sind hier durch gitterfor-

mige Linien, ihre Verbreitung, soweit sie spáter sekundár in

tiefere Lagen gebracht wurden, durch Punktierung einge-

zeichnet.

Am hochsten liegen die Reste der tertiáren Schotter-

deoke in Form von weissen Quarzgerollen auf dem Vokov-
berge oberhalb der Hohenlinie 340 m; wir finden sie hier zu

beiden Seiten des blinden Weges, welcher siidostl. von Cote
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318 in ostí. Eiehtung auf den Viokovberg fiihrt. Wir finden

sie auch nordl. von hier in der Náhe des westl. Randes der

langen auf den nordl. Abhang des Vokovberges fiihrenden

Scbliicht in einer Hohe von 3.10—320 m.

Fig. 5. Profil durch die Tertiárablagerungen iu der Sandgrube
bel Krupná.

Quarzsobotter tritt ferner ostí. und westl. der Littener

Strasse, siidl. vom Kreuze bei Krupná bis zur Cote 318 und von

hier weiter zur Cote 304 auf. Dort, wo zwischen den beiden

genannten Coten ein Weg nach Krupná abzweigt, ist ein scho-

nes Profil durch die Tertiárablagerungen in einer Sandgrube

aufgeschlossen (s. Fig. 5). Unter der Aekererde (a) liegt

feiner Schotter (b), darunter gelber Sand mit feinem Schot; -i

ter (c), weiter gelber Sand (), hierauf wiederum feiner r

Schotter (e), unter diesem folgt gelber Sand mit Schotterein- •

íagerungen (/), dann grauer und brauner feiner Sand (g),

weiter feiner Schotter mit Sandbánken (h), schliesslieh eine

lichtgraue Tonschichte (i), und unter derselben abermals fei-
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ner Saind (k) . Deutlich ist in dem Profile eine Diagonalschich-

tung der Ablagerungen zu beobachten. Der Schotter besteht

ider hauptsáchlich aus weissen Quarzen, Kieselschiefern und
verschiedenen prákambrischen Gesteine. Vergeblich suchte

ich insbesondere in der schmalen Tonschiehte nach Verstei-

nerungen.

Quarzschotter fand ich ferner siidostl. von Cote 318 auf

dem Wege, der nach Blec fiihrt; auch oberhalb desselben

am siidl. Abhange des Vokovberges sind in einer Grube in

abs. H. 300—320 m. Sande und Schotter aufgeschlossen. Unter
der Ackererde (40 cm) liegt zimáchst weisser und gelbbrauner

Sand mit rotlichen, eisenreichen Lagen (1 m), darunter we-

nig abgerollter Schotter (20 cm), dann grober Sand mit klei-

nen Gerollen (1 m), hierauf weisser und gelber, iiberaus fei-

ner Sand (1-20 m) , der noch weiter in die Tiefe reicht. Nordl.

Yon Ble etwa in 300 m Hohe liegen Sande und graue, san-

dige Tone am Austritt der Schluchten, welche von hier auf

den Vockovberg fiihren. Weiter ostí. beobachten wir iiberall

auf den Feldern zu beiden Seiten des Weges, welcher von

Ble nach O zur Cote 284 fiihrt, Quarzgerolle. Sie reichen

hier bis zur Hohenlioiie 320 m, uud bloss stellenweise tritt das

silurische Grundgebirge an die Oberfláche.

Kehren wir nun abermals nach W zur Littener Haupt-

strasse zuriick. Von Cote 304 bis vor Vlence kann man insbe-

sondere ostí. vom Wege verstreuten Quarzschotter, stellen-

weise jedoch auch grossere Blocke eines eisenschiissigen

Konglomerates, welche friiher gewohnlich fiir Iberreste von

zerfallenen Perutzer Kreideschichten gehalten wurden, be-

obachten. Siidl. vou Cote 311 fiihrt ein Feldweg nach O; siidl.

desselben findet man tiefe Gruben, die auch auf der topo-

graphischen Kart 1 : 25.000 eingetragen sind. Offenbar wur-

de hier friiher Sand gewonnen, der hier in einer Hohe von
300—310 m, stellenweise auch tiefer zwischen 300—290 m liegt.

Spárliche Schotterreste kann man auch ober- und unterhalb

der Hohenlinie 300 m ostnordostl. von Litten beobachten. Ja

stellenweise scheint der Schotter sogar bis unter die Hohen-

linie 290 771 zu reichen, so z. B. nordostl. von Vlence, ostí. von

Ble u. s. w.
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Oefters liegen noch in geringerer Hohe Schotter auf áesai

Feldern bei Ble; so findet man ostí. von diesem Orte úberé

dem Ufergehánge des Blebaches ganze Scbotterfelder, diei

von weitem durch die weissie Farbe ibrer Quarzgerolle deren^

Menge gegen Ble zunimmt, kenntlich sind. Diese und man-r

ehe in noch tieferen Lagen liegenden Schotter halte ich fiirl

umgelagerte Reste der Tertiárdecke. Letzterer gehoren wolill'

auch die grossen Konglomieratblocke, welche Quarzgeschiebe

von der Grosse bis zum Kindskopfe einschliessen, an; ich

fand sie nebst Gehángelehmen nnd -schottem in der ostí.

der beiden vom Blebache ostí. von Ble gegen NNW
fiihrenden Schlucht.

Die Zuflusse des Beraunflusses im sudlichen Teile unseresft

Gebietes zur Diluvialzeit.

Wenn wir die Wasserláufe im siidl. Teile unseres Ge-

bietes insbesondere biei Ble, wo ans drei Zufliissen der B-
lébách entsteht, verfolgen, finden wir wohl auf den ersten

Fig. 6. Die Zuflusse der Beraun im súdl. Teile unseres Gebietes

zur Diluvialzeit (punktiert der heutige Verlauf des Blebaches).

Blick, dass die heutigen Verháltnisse hier sekundár entstan-

den sind. Urspriinglich, wohl zur Zeit der Oberterasse des

Beraunflusises, verlief wahrscheinlich der Stíbrný potek
(s. Fig. 6.) liber Ble weiter nach O (a) und miindete ir-

gendwo in der Náhe der Hohenlinien 300 m in den altdiluvia-

len Beraunfluss (s. Deokblatt unserer Kaxte). Ami rechten \

TJfer empfing er von NW den Zufluss b und von N den klei- i

neren Zufluss c. An seinem rechten Ufer miindete bei Blec i

der Zufluss d. Zur selben Zeit miindete in den Beraunfluss

siidl. vom Wasserláufe a der Bach e, welcher dem Unterlaufe

des heutigen Blebaches entspricht.
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I

Durch den kleinen Zufluss c wurde infolge iseiner riick-

! wárts schreitenden Erosion der Oberlauf des Baches b ange-
zapft und zum Wasserlaufe a abgelenkt. Der Bach e bemách-
tigte sich dann durch Riickerosion entweder direkt oder mít
Hilfe eines kleineren Zuflusses / der Wasserláufe a, b, d; er

;
konnte hierauf natúrlich sein Bett in bedeutender Weisse v-

il

tiefen. So stelle ich mir beiláufig die Entstehung des heutigem
sicherlich sekundáren Systemes des Blebaches und seiner

i Zufliisse vor.

I

Die konsequenten Wasserláufe a, b, d, e sind epigene-

* tisch auf der Tertiárdecke angelegt. Durch sie wurden
die Ablagerungen derselben auch ofters in tiefere Lagen ge-

bracht, wie wir es insbesondere lángs der Bachufer beobachten
konnen (vergl. das Deckblatt unserer Kart mit der Fig. 6).

Ein Teil der Ablagerungen, die ich fiir tertiár halte, ist

I auf der geologischen Kart von Krejí-Lipold (2) als »di-

luvialerSchotter« eingetragen, so z. B. ostí. von Krup-
ná und nordostl. von Vlence. Auf der geologischen Kart von
Krejí-Helmhacker (9) sind westl. von Ble »zerfal-
lene Perutzer Sandsteine« verzeichnet, die o f

-

fenbar einem Teile unserer tertiáren Ab-
lagerungen entsprechen.

Tn den letzten Jahren wurden die diluvialen Terassen-

ablagerungen insbesondere an der Elbe, Mies und teilweise

auch au der Moldau hauptsáchlich von Hibsch, Purkyn,
Engelmann, Sokol und Kettner wissenschaftlich durch-

forscht. Hiebei wurde efkannt, dass in Mittelbohmen in be-

deutender Hohe iiber der diluvialen Oberterrasse Schotter,

Sande und Tone liegen, die als tertiár betrachtet werden miis-

sen. Hieher gehoren z. B. die Slivenetzer Schotter, welche En-
gelmann (14) fiir kretazisch oder vorkretazisch, Schneider

(15) fiir ein Aequivalent der diluvialen Oberterasse hielt.

Diese Ansichten wurden bereits von Purkyn (13), Kett-

)
NER (16) und Daneš (17) beriohtigt. Tertiáren Alters diirften

;
auch die auf der Seemannschen Kart (1) zwischen Tobolka

und der Hohe 390 verzeichneten »diluvialen Schotter« sein,

ferner die Quarzschotter und eisenhaltigen Konglomeráte,

welche von Purkyn (13) zwischen dem Berge Stevíc und
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der Hohe 390 m westl. von unserem Gebiete aufgefunden

wurden. Nach demselben Autor sind die Sande und Tone auf i

der Sulava (350 m) bei ernošic tertiáren Alters, denn sie lie- '

gen in rel. H, von iiber 70 m iiber der Oberterasse. Ritt. v. v

PuRKYN vergleicht sie mit den Schottern und Tonen bei Sloup-

und Klinec, welche nach Kettner (16) sicher tertiár sind.

Derselbe hált die Schotter im Bereiche des Blattes Konig-

saal-Beneschau oberhalb der Hohenlinie 300 m bis zu einer

Hohe von 360 m fiir tertiár. Es gelang ihm, hier eine Flora

aufzufinden, die von einem wahrscheinlich miozánen Alter

der Ablagerung zeugt, In einer andern Studie hált Kettner

(18) die Schotter, welche er am rechten Moldauufer bei Zá-

vist und Konigsaal in rel. H. 100—120 m iiber dem Flusse vor-

fand, fiir eventuell pliozán, denn sie liegen tiefer als die mio-

zánen Ablagerungen bei Klínec, aber bedeutend hoher als

die Oberterrasse der Moldau dasselbst. Daneš (17) befasst sich

in seiner inhaltsreichen iibersichtlichen Studie iiber die Mor- <

phologie von Mittelbohmen, unter anderen auch mit der Frage

der Entstehung der mittelbohmischen tertiáren Fastebene; er

ist der Ansicht, dass die miozánen Sedimente bei Sloup und

auf der Sulava von einem Flusse, welcher sich in der Fastebe-

ne ein breites, seichtes Tál erodiert hat, abgelagert worden

sind. In einer interessanten Abhandlung iiber die Verbreitung

der oligozánen Sedimente in Bohmen und iiber die práoligo-

záne Oberfláche vom Bohmen weist Hibsch (19) darauf hin,

dass die oligozánen Ablagerungen in Susswasserseen auf der

welligen práoligozánen Oberfláche, welche im Obersenon und

Eozán entstanden ist, abgelagert wurden. Uber das miozáne

Alter der von Kettner aufgefuudenen Ablagerung bei Klí-

nec spricht er sich nicht aus.

Zu den Schottern, Sanden und Tonen, welche nach den

oben genannten Autoren in bedeutend grosserer Hohe liegen

als die alte diiuviale Oberterasse, tritt also in unserem Ge-

biete ein neuer Fund von áhnlichen, in abs. Hohe 300—350 m
liegenden Ablagerungen hinzu. leh kann zwar infolge der ver-

háltnismássig geringen Ausdehnung unseres Gebietes, in wel-

cher ich dieselben verfolgen konnte, und wegen Mangels an

Fosisilienfunden nicht mit Bestimimtheit sagen, ob die genann-

ten Ablagerungen oligozánen Alters sind, oder ob sie eher
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genetisch mit den wahrscheinlich miozánen Sedimenten bei

Klinec Tind auf der Sulava in Verbindiing stehen, oder ob sie

scbliesslich gemáss ihrer verháltnismássig geringerer Hohen-
lage nicht etwa ein pliozanes Stadium des Beraunflusses vor-
stellen. leh mochte mich am ehesten fiir diese letzte Ansicht
anssprechen. Genaue Kartierungen und etwaige gluckliehe
Fossilienfuude in der weiteren Umgebiing werden wohl iiber

diese Frage Anfklárung geben. Jedenfalls bin ieh
der Ansicht, dass unsere Ablagerungen in
die G-ruppe der Sedimente gehoren, welche
bereits an verschiedenen andern Orten Mittelbohmens
beobachtet nnd fiir tertiár erklárt nnd bestimmt
w u r d e n.

Herrn Cyr. Ritt. v. Purkyn, o. Prof. d. Miner. n.

Geol. an der bohm. techn. Hochschule in Prag, bin ich fiir

manche Ratschláge betreffs der jungen Ablagerungen unseres

Gebietes zum Danke verpflichtet, Ich verdanke es weiters

s e i n e r sowie H. Dr. F. Pota's, o. Prof. der Geologie und
Paláontologie an der bohm. Universitát in Prag, Freundlieh-

keit, dass ich die wissenschaftlichen Bibliotheken der von
ihnen geleiteten Institute frei beniitzen konnte.

Resumé.

1. Das in der vorliegenden Arbeit beschriebene Gebiet

wurde von uns geologisch im MaBstabe 1 : 25.000 kartiert.

Fs treten daselbst untersilurische Schiefer und Quarzite d^,

obersilurische Schiefer e-y, mit Diabasen, tertiáre Siisswasser-

bilduugen, diluviale Terassen- und Gehángeablagerungen aaf.

2. Ich konnte dreierlei Bruchlinien feststellen.

i
LángiS der Vokover tJberschiebungslinie wurden
die álteren Schichten d^, iiber die jíingeren Schiefer e^ iiber-

schoben. Lángs der Vokover Verwerfung sank dio

westl. Scholle in die Tiefe. Kleinere Querbriiche verursachten

Blattverschiebiingen.
3. Der tektonische Aufbau unseres Gebietes ist im GroBen

isoklinal. Zweimal finden wir im ostí. Teile eine tTberla-
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gerung der Schichten ej durch die áltere Band d^ (Bar-

rande's Kolonien). Eiiimal wird dies durch Úberkippung der

Isoklinalfalteu, das anderemal durch eine Faltenúberschie-

bung bewirkt.

4. Die mittlere Zone d^ tritt nur ostí, von der Vo.kover

Verwerfung zu Tage; in der abgesunkenen westl. Scholle

ist sie offenbar von den daselbst noch nicht denudierten

Hangendschiefern e^ bedeckt.

5. Der varistischen Hauptfaltung unterlagen auch die

Diabase. Ihre Eruption steht in keiner direk-
teri Beziehung zur Faltung und Dis. lozierung
der Schichten, wie von álteren Autoren angegeben wird.

Die Diabaslagergánge und -decken liegen als harte, weniger

nachgiebige Bánke zwischen den weichen Schiefern e^. Sie

leisteten gewiss der Faltung stellenweise groBeren Wider-

stand, so dass es in ihrer Náhe in den weichen Schiefern zu

ZerreiBungen, zur Entstehung von Verwerfungen und tTber-

schielimgen kam. In der Tat sind Barrande's Kolonien, die

in solcher tektonischer Weise zu erkláren sind, sehr háufig

von Diabasmassen begleitet. In áhnlicher Weise (Falteniiber-

schiebung) entstand z. B. unsere nordliche »Kolonie« und
sicherlich viele anderen »Kolonien« unseres Silurgebietes.

6. In der Náhe der groBen Falteniiberschiebung ist die

Detailfaltung und Schichtenstorung in d^ und e^ am stárksten.

7. In abs. Hohe 300—350 m,, also 13—60 m hoher als die

altdiluviale Obei-terasse des Beraunflusses, findet man ofters

Sande und Schotter, die ich fiir t e r t i a r halte. Sie wurden

friiher wohl unrichtig als zerfallene Perutzer Kreideschichten

oder als diluvial angesprochen.

8. Im siidl. Teile unseres Gebietes kam es zur Diluvial-

zeit zweimal zu einer Anzapfung der Wasserláufe, wodurch

dieselben vielfach aus ihrem urspriinglichen Verlaufe abge-

lenkt wurden. So entstand das sekundáre System des heuti-

gen Blebaches.
9. Die Báche sind epigenetisch auf der T e r t i á r-

d e c k e aiigelegt.

Miner-geolog. Institut der hóhm.

techn. Hochschule in Prag.
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I. Einfuhrung.

Vorliegende Untersuchungen liber die Anatomie und Hi-

stologie der Stinkdriisen und Speicheldriisen der Chrysopen
wurden vom Verfasser im Sommer 1908 vorgenommen; in

demselben Jahre hielt er iiber diesen Gegenstand einen Vor-

Sitzber. der k. k. bijhm. Ges. d. Wiss. II. Classe. 1
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trag bei der IV Yersaimmlmig der bohmischen Naturforsehei

und Arzte in Prag, wie m dem Naehrielitsblatte (»Vstník«;

derselben A^ersammluiig- notiert ist; diese kurze, bohmiscb

verfasste Notiz ist auch in demselben Jahre in deutschei

Úbersetzung von Camillo Schaufqss in: Entomologisehe^

Wochenblatt 1908, Leipzig, 25 Jgg. Nro. 46, 49, erschienei

»Chrysopa besitzt an der Basis des Prothorax beiderseits eiri

Blásehen, beide entleeren ein stinkendes, klares Sekret einei

in der Mitte der Tborax-Pleura gelegenen Driise« ; dieses kurze

Referát ist allerdings nicht ganz richtig gehalten, immerhin

gibt es aber den Sachverhalt an, námlich Feststellung einer

Stinkdriise im Prothorax der Stinkfliege {Chryšopa) , die bis-

Ker vollstándig unbekannt war, wie wir in den grassen Ento-

mologisehen Handbiichern von Kolbe, Henneguy, Sharp,

Packard, Berlese ersehen konnen;*) unterdessen ist 1909

voiQ J. Mc. DuNNouGH eiue Arbeit »Uber den Bau des Darms

und seiner Anhánge von Clirysopa perla L.« erschiefnen, in

der wir auch eine versteckte, einseitige Beschreibung der von

mir ein Jahr friiher entdeckten Stinkdriise finden.

Wenn ich dennoch jetzt erst — bisher durch meine Be-

rufspflichten verhindert — auch nach der Publikation der

DuNNoucH-schen Arbeit meine weiter ausgearbeitete Arbeit

der Offentlichkeit iibergebe, so geschieht das aus dem Grunde,

dasis ich ziemlich viel den Untersuchungen von Dunnough
sowohl im anatomisch-histologischen, wie auch im theoreti-

schen Sinne hinzufiigen zu konnen glaube. Meine Haupt-

untersuchungen bezogen sich hauptsáchlich auf die protho-'

rakalen Stinkdriisen; wie jedoch Dunnough in seiner Arbeit

iiber den Bau des Darms und seiner Anhánge auch die zii

diesem Systéme und Thema nicht gehorenden Stinkdriisen

besproohen hat, so fiige ich meinem Hauptthema iiber die

Stinkdriisen meine Befunde iiber Speicheldriisen (Mandibn-

lardriisen und II-Maxillendriisen) hinzu, die ich als den Stink-

driisen homologe Segmentaldriisen (Abkommlinge der Krural-

driisen) betraohte.

*) Packard schreibt au&drúeklich pg. 375: »Other malodorous

inisécts háve not yet been invesiigated; such are the very persi-

stent odo»'s of lace-winged flies (Chrysopa).
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II. Untersuchungsmaterial und Methoden.

leh hábe meine Untersuchungen an Chrysopa perla L.

vorgenommen; das Materiál fand ich reichlich von Mai bis

Septemher auf den mit Aphiden besetzten Brennesseln, Hol-
kinder und vorwiegend auf verschiedenen Rubus-Arten ani

Waldrande und jungem Gestriippe. Ich hábe die Insekten
lebend nach Hause gebracht und hier sofort konserviert, indem
ich sie iiber der Konservationsfliissigkeit im Mesothorax mit
der Schere entzwei geschnitten hábe und in diese herabfallen

hess. Zur Konservierung hábe ich CARNOY-Gemisch und
Frenzl's Alkohol-Sublimat-Salpetersaure nach den iiberall

' angegebenen Mischungsverháltnissen angewendet. Am besten

war ich mit Frenzel zufrieden; gefárbt hábe ich vorwiegend
mit E-H nach Heidenhain und Eosin. Es wurde im Chloro-

phorm-Parafin eingegossen und mit Rocking geschnitten;

Serien gedeihen sehr gut, da die Tiere sehr weich sind. — Ich

hábe auch Chrysopa vidgaris Schneider und Chrysopa
septempunctata Wesm studiert; bei beiden hábe ich im ganzen
dieselben anatomischen Verháltnisse gefunden; Chrysopa vul-

garis stinkt jedoch nicht fiir den menschlichen Geruchsinn,

Chr. septempiinctata Wesm. ist dafiir ein ausgezeichneter Stin-

ker; alle meine anatomischen und histologischen Angaben und
Abbildungen, wo nicht besonders hervorgehoben ist, beziehen

sich auf Chrysopa perla L. Imago. — Die Arten hábe ich nach
M. RosTOCK bestimmt. — Ich bedauere lebhaft, dass ich auch

andere Neuropterengenera namentlich Myrweleon auf das

Vorhandensein der Stinkdriisen bisher nicht untersuchen konn-

te; dieser soli auch fiir den Menschen merklich stinken, was
liber Goniopteryx, Hemerohius, Drepanopteryx, Osmylus u.

Sisyra, soweit mir personlich bekannt — nicht gesagt wer-

den kann.

III. Uber die Stinkdriisen.

1. Beobachtungen am lebenden Tiere.

Schon der deutsche und englische Name der Chrysopen

»Stinkfliege, Stink'-fly« weist auf die Eigenschaft der in

Rede stehenden Tiere hin, dass sie einen unangenehmen, wie -

derlichen G^mch von sich abgeben; diese Eigenschaft tritt

1*
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erst dann zum Vorschein, wenn das Tier gereizt, z. B. voir

Menschen mit den Fingern an den Fliigeln gefasst wird, sonsl

ist in der Ruhe das Tier vollstándig geruehlos und man wúr-

de dem zarten Wesen nicht einmal zumnten, dass es eiuc

áuisserst penetrante Atmosphaere um sich zu verbreiten im-i

stande wáre.

Eine ruhige Chrysope perla sitzt, den Ropf nach voru

und etwas nach unten gestreckt, die Fiihler nach vorn ge-

spreizt und tastend bewegend: beunruhigt fliegt das Insekt

auf in langsamerem Fluge und setzt sich nach einer kurzei]

Abb. 1. Chrysopa perla L. in der Wehrstellung bei einer Stinkcharge

Strecke wieder nieder, ohne sich zu decken; selbstverstándlicli

ist es wie alle Insekten an heissen, sonnigen Tagen mehr

riihrig, an kálteren und schattigen mehr behaglich; immerhhi

aber zeigt es sich, dass das Tier in der Schnelligkeit und iu

dem Fluge seine Rettung zu suchen nicht gewohnt ist und

nicht zai suchen braucht, dass es sich lediglich anderer Schutz-

mittel liedieut, die, wie oben erwáhnt, in Abgabe eines peue-

tranten Geruches bestehen.

Dieser Geruch koramt schon zum Vorschein, ^ wie oben

angegeben —, wenn wir das sitzende Tier an den Fliigeln fas-

sen;*) allsogleich stinkt es auf ziemlich weite Entfernung

etwa wie nach Knoblauoh (Allyl) und Máusen, aber bedeii-

tend widriger; der Geruch iibergeht auf die Finger und ver-i

schwindet erst nach 2—3 Minuten; wenn wir nach der Quelle!

dieser Erscheinung suchen, so fállt es erstens auf, dass vor'

*) Bemerkung:. Schneider sehreibt 1851: »Chrysopa perla

iis speciebiis adnumeranda, qmae, quum tangentur, foetoreni exci-

tant, — hac proprietate maxim excellet.«
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der Abgabe der Stinkcharge das gefasste Tier den Vorderteil

des Prothorax samt dem Kopfe stark in die Hohe hebt und
dabei die Fiihler nach hinten neigt (Abb. 1.) ; wenn wir nun
noch vor der Abgabe des Geruehes das Tier schnell mit der

vorbereiteten Sebere im Thorax entzwei schneiden, so stinl^t

das Abdomen gar nicht und der iible Geruch bleibt auf die

^^orderhálfte beschránkt; der unter denselben Bedingungen
allein abgeschnittene Kopf ist auch geruchlos; wenn wir
jetzt ein neues unverletztes Tier beobachten, sehen wir — auch
nach einigen Wiederholungen des Versuches — dass das an
den Fliigeln gefasste und sieh wehrende Tier auf dem Pro-

thorax und zwar seitlich gleich unter dem Schilde eine klare

Fliissigkeit abgibt, die auf der ganzen Vorderbrust, dem
Kopfe und spáter auch auf den Fliigeln zerfliesst, um das

sich wehrende Tier widrig und unschmackhaft zu machen;

die Fliissigkeit ist wasserklar, wird nich ausgespritzt, son-

dern nur vergoissen, sie verdunstet nach der kurzen Zeit von
2—3 Minuten ohne Spur und wird von dem Tiere nicht abge-

wischt; sie wird auch 2—4mal hintereinamder bei wiederhol-

tera Reizsen abgegeben, stets aber in geringerer und geringe-

rer Menge.

DuNNouGH verlegt einfach das Stinkvermogen in die

, rothorakaldriise, die er auf den Schnitten gefunden hat; das

wáre ohne Experimente nur eine Vermutung; indem nun der

ivor der Stinkcharge abgetrageaie Kopf und Abdomen nicht

stinken und das Ausgiessen der Fliissigkeit vom Prothorax

von mir direkt beobachtet wurde, ist die Tátigkeit der Pro-

thorakal-Driise als stinkender Abwehrdriise festgestellt.

Wenn wir bei kleiner Vergrosserung nach der Offnung,

— aus der die stinkende Fliissigkeit auf dem Prothorax aus-

fliesst, suchen, so sind wir enttáuscht, indem wir keine deutli-

ehe Ausgangsstelle in den vielen Falten des weichen Chitins

finden; wir miissen zu Schnittserien und zu den in KOH
ausgekochten Individuen Zuflucht nehmen, um das Rátsel zu

losen. — Behufs unserer Untersuchungen wollen wir erst die

iiussere Beschaffenheit der Vorderbrust besprechen.
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2. Morphologisc, hes iiber Prothorax, áusser(
Beschaffenheit und Chitinskelet.

Der Prothorax von Chrysopa perla ist eher etwas breitei

als lang; oben besteht er aus einem an den Ecken abgerunden
ten, rechteckigen Schilde, dessen Seiten etwas berabhángen;i

auf deni' Schilde nehmen wir vier Makeln wahr, zwei vorn

in der Náhe des Vorderrandes, zwei etwas weiter nach hinten,i

etwa in der Mitte, beiderseits von der Mitteliinie etwas ent-'

fernt, verschiedenartig gross, unregelmássig begrenzt, grob

genommen, elliptisch oder auch dreieckformig, mit verschie-

denartig eingekriimmter, wie ausgenagter Peripherie; die

Makeln pflegen getrennt zu sein, es konnen aber die gleicli-

seitig gelegenen konfluieren; wir werden als Benennung: die

vorderen und die hinteren Makeln beniitzen. An der Unter-t

seite sind die Pleuren von dem Sternum nicht scharf abge-

setzt, die ganze Unterseite ist ausgebogen; Sternalsehilder

sind reprásentiert vorn durch zwei kleine (ein paariges),

makelformige praestema (sensu Packard, sternula s. Ber-

i.ese) in der hinteren Hálfte durch ein nnpaares etwa deltoild-

formiges Sternum, an das sich an der hinteren Segmentgren-

ze Antefurca (Packard) anschliesst; Praestema, Sternum

und Antefurca sind schwárzlich gefárbt. —
Die Pleuren sind durch zwei schmale, stark schwarze

Spangen reprásentiert; die vordere Episternalspange ist vorn

leicht S-formig gekriimmt, oben hinten abgerundet, und geht

von dem Hinterhauptloche unten schrág nach oben und hin-

ten, ihr Ende liegt etwa unter dem Zwischenraume von der

vorderen und hinteren Proskutummakel; etwa in der Mitte

der Lange ist sie nach innen fliigelartig erweitert; dieser

Fortsatz dient als Muskelansatz. — Die hintere Epimeral-

spange ist gerade, an beiden Enden zw^ieselartig gespalten und

zieht schrág von oben vorn, wo ihre Zwiesel das hintere, obe-

re Ende von der Episternalspange umgreift, nach hinten

unten, wo sie iiber der Vorderfusskoxe endigt, — Von dem

'

ol)eren, hinteren Episternalspangenende und von dem unteren

Arme der oberen, vorderen Episternalspangezwiesel geht

nach unten je eine Falte, die bald zusammenfliessen und eine

V-artige, seichte Vertiefung begrenzen; oben in dem Eingang
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[
des v befindet sicli eine spaltformige Offnung, (lánger in

\

senkrechter Richtiing-) , die uns die Ausmiindung der protho-

1
rakalen Stinkdriise darstellt.

^ Au den Schnitten sehen wir, dass die Chitinschicht des

Prothorax iiberall sehr diinn ist, nur die zwei Spangen sind

! solider chitiiiisiert. —
Die geschilderten Verháltnisse treten erst dann klar

anf, wenn wir die in K'OH in toto ausgekochten Korper der

Tiere (ohne Flúgel) im Wasser, oder in sehr verdiinntem

[ Glyzerin auf dem Uhrschálchen unbedeckt untersuchen; auf

I den mit Deckgláschen bedeakten und in Glyzerin (etc.) mion-

I
Abb. la. Kopf und Prothorax einer Chrysopa perla L. Chitinske-
let nach einem in koh ausgekochten Individuum: es Episternal-

;
spange, ep Epimeralspange, / V-formig'e, von den Enden der Epi-

[
sternal- und Epimeralspange ausgehende Hautfalte, in welcher

i
sich obeu die Ausmúndung der Stinkdriise befindet, K Kopf,
kx 1 Koxe des Vorderfuses, M 1 vordere Makel, M 2 hintere Makel

i des Elickensehildes, r, Band des Euckenschildes, stg Stigma, st

' Sternum, stn Sternulum.

tierten Práparaten treten gTosse Verschiebungen und Briiche

: der Spangen auf, auf den Tieren im frischen Zustande sind

wiederum die weichen, griinen Chitinpartien vorgewolbt, wo-

durch die Spangen verdeckt werden und dann nicht deutlich

í

genug hervortreten ; nebstdem ist von Haus aus der Seiten-

' rand des prothorakalen Riickenschildes ziemlich nach unteh

1 iiberhángend, wodurch wieder die oberen Enden beider Span-

I gen und die von ihnen ausgehenden Falen mit der schlitz-

i

artigen Driisenoffung bedeckt werden. — Auf den trockenen

Tieren treten wiederum bedeutende Schrumpfungen der gan-
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zen Oberfláche hervor. Durch dies alles diirfte die richtigt

Beobachtung unter Umstánden bedeutend erschwert werdeu.

3. Anatomie der S t i n k d r li s e.

Wir werden nun die Driise, ihre anatomisehe Lage aii

anatomischen Práparaten, ihre histologische Zusammien-

setznng und ihren Muskelapparat an den Schnittserien un-

tersuchen, um zum Schlusse auf Grund der gewonnenem Er-

Abb. 2. liorizontaler Sehnitt durch den Prothorax in der Hohe
i

des Ausfuhriingsganges der Stinkdriise, dgl Ausfúhrungsgang i\

der Stinkdriise, rgl einfache, driisenlose Reservoirwand, gl driisige
'|

Partien des Driisenbeutels, a Fettgewebe, i tractus intestinalis,
'

m Muskeln, s Speicheldriisen, tr Traeheen, C, Kopf, MsT Meso-

thorax.

gebnisse den ganzen Mechanismus der Abgabe der Gestank-

fliissigkeit ungezwungen erkláren zu konnen.

Auf den anatomischen, unter dem Wasser aus frischen i

Tieren angefertigten Totalpráparaten, wo wir den Protho-

rax oben, der Lange nach aufmerksam geoffnet und die bei-

den Rúckenschildhálften auf die Seiten umgeschlagen haben,

bemerken wir (cf. Abb. 2) : erstens den mittelliegenden Darm-

traktus und seitlich von diesem zwei starke, lange Traeheen,
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die gleich am Anfang selbstándig vom I. Stigma nach vorn
in den Kopf ziehen; die obere ist tr. cepJialica superior, die

imtere tr. cephalica inferior; etwa in der Hálfte der Lange
})eider Tracheen nach aussen und teilweise zwisclien ihnen be-

nierken wir ein cca 1 mm langes und etwa ebenso breites, sehr

diinnwandiges hellgTiinliches, fast kugeliges, oder verschie-

denartig zusammengeschrumpftes Beutelchen, je nach dem
Grade der Anfiillung. Zu dem Beutel geht von der tr. cepha-

lica superior ein bedeutender Tracheenast ab, um sich an
seiner Oberfláche reichlich zu verzweigen. Dieser eben be-

schriebene Beutel stellt die Stinkdríise der C h r y s o p e n
vor; er ist nach innen freiliegend, nach der áusseren Selte

dagegen fest an den Flanken des Prothorax dort, wo dio obe-

ren Enden beider Spangen zusamm^entreften, angeheftet; die

Spangen erseheinem schon unter der Lupe als Muskelansátze,

die zugehorige Muskulatur werden wír jedoch spater besser

an den Schnittserien verfolgen.

4. Der feinere Bau der Stinkdríise.

Die iiblichen, in allen drei Eichtungen ausgefúhrten

Serien, wurden durch den ganzen Thorax, der dem Messer

keinen nennenswerten Widerstand bietet, angefertigt; es ist

nicht notwendig, vielleicht im voraus den Driisensack her-

auszupraeparieren; es hat sich herausgestellt, dass wir auf

einer jeden, in beliebiger Eichtung gefiihrten Série diesel-

ben Bilder bekomnien konnen, was das Yerháltnis der Dríise

zum Ausfíihrungsgange, der Korperoberflache und inneren

Organen anbelangt, infolge der unregelmássigen Zusammen-
ziehungen der weichen Oberfláche beim Absterben des Tie-

res wáhrend der Konservation ; wenn diese Verschiebungen

schon nur 0-1 mm im Ganzen betragen wurden, kann der

Ausfiihrungsgang, der selbst nur ebenso lang ist, betráchlich

aus seiner urspríinglichen Lage und Eichtung verschoben

werden.

Es wird uns im vorhinein der Bau und die Beschaffen-

heit der epithelialen Korperdecke, der weichen, griinen Haut,

der schwarzen Spangen mit den an ihnen befindlichen Haa-

ren, dann die Form und der Bau des Ausfiihrungsganges

und des Driisensackes selbst interessieren. (Abb. 3.)
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Die g-riinen, weichen Partien der Haiit besteben aus

einer ziemlich dicken, 0-008—0-01 mm messenden, scbichtig

strnkturierten Cbitinscbicbt, die aiif zablreicben, biigelarti-

gen Erbobungen sebarfe, diinn aiisgezogene Haare fiihrt,

welebe ibre Verbindnng mit den zustándigen, tricbogenen

Abb. 3, Horizontále!- Schnitt durch den Ausfiihrungsgang der

Stinkdriise und seine Umg-ebung. — A Ausfiihrungsgang-, d Dru-

senzelleu, e Epithel des Ausflihrungsganges, eps Episternalspange,

/ Fettzellen, hs behaarte Zellen des Driisenbeutels in der Náhe
des Au&fiihrungsganges:; die Haare und chitinose AuswuchiSe ver-

hindern totale Kollabierung der Wánde, ch Chitinschicht mit chi-

tinogenen Zellen, meo musculus episterno-occipitalis.

Zellen der Epidermis vollstándig eingebiisst baben; die Epi-

tbelscbiebt bestebt aus einsebicbtigen Zellen, die auf den

Scbnitten entscbieden breiter als bocb sind, ein dicbt netz-

artig strukturiertes Plasma und einen sich ziemlicb gut fár-

benden mittelstandigen, lángiicb ovalen (Lángsacbse des Ker-

nes verláuft páraliel mit der Oberflácbe), Kern baben; die

Zellengrenzen der Epitbelscbicbt sind undeutlicb. Spangeu-
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epithel (Epistemal iind Epimaralspange, die auf den Schnit-

ten allein 0-01 mm, diok sind und unter sich noch eine ge-
' schichtete Chitinshicht haben) — erscheint von derselben

i
Beschaffenheit, wie das iibrige Epiderm; die Struktur der

I Spangen selbst išt aber homogen, kompakt, nicht geschichtet,

letztere fiihren auoh Haare, diese sind aber klein, dúnn, ein-

fach (nicht auf den Hiigeln) aufsitzend, dafiir aber zaMrei-

cher; auch ihre Verbindung mit den zugehorigen trichoge-

uen Zellen ist verloren gegangen.

Wie schooi vorausgeschickt wurde, ist auf den Pleuren

unter den Riickenschildrándern, in der schlitzforniigen, durch

V-formig zusammenlaufende Falten begrenzten Vertiefung,

die Driisenmiindung gelegen; sie erscheint in der senkrechten

Abb. 4. Horizontaler Schiiitt durch den Ausfiihrungsgang", der das

obere, mit dem mtd Muskelansatz von m. tergoductorius trifft.

Eiehtung schmal 0-formig, und misst bei beinahe anliegenden

' Seitenrándern 0-12 mm,; die Chitinshicht der Miindung ist

I

etwas diinner als jene der Oberfláche, die Epithelzellen et-

! was hoher, kubisch, bis hoch kubisch, ihre Kerne liegeu in

dem unteren Drittel der Zelle.

Auf die Miindung folgt allsogleich der Ausfiihrungs-

gang, der ein 0-12 mm langes und ebenso breites Chitinrohr-

' chen darstellt; die Chitinshicht ist von aller Anfang an am
niedrigsten d. i. nur 0-002 mm hoch, aber nach innen wird

, sie allmáhlich successive dicker, bis sie an der inneren Aus-

l
miindung das dreifache bis vierfache betrágt; anfangs ist sie

I

leicht geschichtet, dann kompakt, fárbt sich intensiv mit EH;

i

lland in Hand mit der Stárkezunahme der Chitinshicht wer-

den auch die zugehorigen Epithelzellen hoher, sodass sie kurz
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vor dem Anfaiig proximal 0-03 mm, geg&a die 0-014 mm der

Hohe aii der áusseren Miindung (distal) messen; ilir Plas-

ma ist miehr oder weniger dicht netzartig, die Kerne elliptisch

mit der langen Achse senkrecht zum Lumen gerichtet, sich

sehr deutlich fárbend; ofter bemerken wir interzellulare

Liicken und konnien auch eine Membrána basilaris feststel-

len. Auf den ersteín horizontalen dorsalen Schnitten, die eben

oben den Ausfiihrungsgang treffen, begegnen wir ganz pro-

ximal einer MuskelgTuppe (Abb. 4), die bei BeschreibuDg

der prothorakalen Muskulatur als m. tergoduktorius, d. i. re-

traktor des Ausfiihrungsganges beschrieben wird. Es ist zu

erwáhnen dass wir ganz am Anfaing proximial vor dem Ein-

tritte in den Ausfiihrungsgang mehrere, kurze fingerformige

Chitinvorspriinge, die auch gruppiert sind, finden; sie ra-

gen in das Lumen hinein und verhindern die Adhásion der

Wánde, welche dem Austritt der Stinkfliissigkeit sicher

einen grossen Widerstand bieten wiirde.

Dicht proximal am, Driisenausfuhrungsgange findet

sich auf den Schnitten, das Lumen und die Wánde des Drii-

sensackes (Abb. 5.) ; die Driisensackwánde sind verschieden-

artig in unregelmássige lángere oder kiirzere Falten zusam-

mengelegt; der grosste Durchmesser des Driisensackes diirfte

0-7—1 mm betragen; die eigentliche Wand desselben ist nicht

allenthalben gleich beschaffen; an einer kiiržeren — lánge-

ren, an das innere Lumen des Ausfiihrungsganges angren-

zenden Strecke (0-12—0-20 mw) besteht sie aus einschichti-

gen, niedrigen (0-002 mm), (0-01 mm) langen, an den Seiten

(resp. Peripherie) abgeflachten Zellen, die also auf den Schnit-

ten linsenartig erscheinen; das Plasmia dieser Zellen ist fein-

netzig; sie haben einen sich gut fárbenden dichtnetzigen

Kern und sind oben (lumenwárts) mit einer deutlichen Chi-

tinschicht beschaffen; diese Chitinschicht liegt ihnen uamit-

telbar an und ist sehr diinn, indem sie nur 0-001 mm hoch ist;

liber einer jeden Zelle láuft sie in ein feines Haar aus. Nach

etwa 0-12—0-20 mm Entfernung von der inneren Miindung

des Ausfiihrungsganges werden diese Zellen in verfliessen-

der Fortsetzung nach den Seiten hin sehr ausgezogen, sodass

sie noch platter erscheinen; ihr Plasma wird mehr homogen,

ihre Kerne sehr dichtnetzig, sich gleichfalls fast homogen
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•mit den Farbstoffen fárbend, die zugehorige Chitinschicht

wird iiber der Mitte der Zellen ofter etwas dicker, oder mit
kleinen unregelmássigen Vorspriinge (Erinnerung an die

Haare), aber nicht mehr mit den Haaren bedeckt; ihr Ver-

lauf ist wellenformig. Gleich darauf stossen wir auf Partien,

Abb. 5. Histologischer Bau des Ausfiihrungsganges iind der Drúse.

eps Episteriialspange, E Epiderui, Ch Chitinschicht mit Haaren,
A Luiiien des Ausfiihrungsganges, Vr Chitiiiose Verdiekungen
uiid Auswiiehse an deni proximalen Ende des Ausfúhrungrsganges,
hz driisenfreiei Wand des Beutels mit chitinogenen, behaarten
Zellen, die weiter in einfaehe, cbitinogene Deckzellen iibergehen,

dr Driisen, adr Ausfihrungsgang einer Driise, Trz Tracheeneud-
zellen, L Lumen der Drúse.

die schon driisige Elemente enthalten; diese Strecken haben,

wenn wir vom Lumen der Driise ansgehen, diinne Chitin-

seliieht ohne Baare und Vorspriinge, dann nnter dieser zu-

gehorige, ohitinogene Zellen, die auf den Schnitten pfriemen-

formig erscheinen und denen der vorhergehenden, haarlosen

Streeke vollstándig gleich sind; unter denselben, nach aussen
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vom Lumen, begegnen wir grossen, meist unregelmássig el^

liptischen oder unregelmássig abgerundeten Zellen, die »

O-Ol—0-02 mm i. D. messeoi (Abb. 6.) ; ihr Plasma ist mehr
;

oder weniger dicht netzartig, ihre Kerne, 1—^2 an der Žahl, 1

sind kreisrund,. sich. gut fárbend, mit netzartig angeordnetem i

Chromatin, der hie und da den zerrissenen Maschen des Stro-

1

ma schollenartig aufliegt; die Grosse der kreisrunden Kerne,

die meist in der linken oder rechten Hálfte der Zelle nahé

am Grunde liegen, ist 0-006 wm; der weit grosste Raum der

Zelle ist aber durch einen Sammelapparat in Anspruch ge-

Abb. 6. Histologie der Stinkdrusenzellen. L Lumen des Driisen-

beutels, s geronnenes Sekret, ch Chitinscbicht, chz ehitinogene >

Deckzellen, dr eigentliche Drúsenzellen, as Ausfiibrungsgang,

sv Sekretionsvakuole, K Kern.

nommen, der aus einer grossen Sekretionsvakuole und einem i

diinnen Ausfiihrungsgange besteht; die Sekretionsvakuole

wird auf den kreisrunden Zellen quer, auf den lánglich ellip-

tischen Zellen der Lange nach getroffen; ihre grosste Lange

betrágt 0-012 mm, ihr querer Durchmesser dagegen 0-005 mw;
sie scheint fein radiár gestreift, die einzelnen Streifen

schaumartig, fein bláscbenformig strukturiert zu sein, na-

mentlich auf den Schnitten, die quer den Grund des Sammel-

apparates treffen; das Lumen der Sekretionsvakuole misst

0-001 mm. im queren, 0-016 mm im 1. D.; es verlángert sich

auf dem eiaien Pole in ein feines, chitinoses Rohrchen, das

nach einer kurzen Strecke (0-006 min) in das Dríisenlumen i

an der Oberfláche der Chitinschicht ausmiindet; diese Aus-

fiihrungsgange bemierken wir ihrer Peinheit wegen nur sehr

selten; sie selbst und der chitinose Teil der Sekretionsva-

kuole sind als Produkt einer zu diesem Zwecke speziell adap-
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tierten, chitiniogenen Zelle an^iusehen, die man auch hié und da

aiif giinstigen Sclinitten feststellen kann; sie ist in die eigent-

liche Driisenzelle hineingewachsen und liefert den Aus-
fiihrungsgang und das chitinose Geriist der Sekretionsva-

kuole. Die Driisenzellen sind einschiehtig^ entweder dicht an-

einander liegend, oder wieder auf ganzen Strecken gelockert,

oder sogar auf bedeutenden Fláchen (Strecken) féKlend; an

den Stellen, wo die Zellen dicht aneinander anliegen, bemer-

ken wir ofters eine membrána basilaris, oder sehr platte Zel-

len, die Tracheendzellen ísein dúrften. Eigene Muskulatur

fehlt dem Driisenbeutel voUstándig, er wird passiv durch Er-

hohung des inneren Druckes im Prothorax durch Muskel-

kontraktionen entleert, wie bei Beschreibung des Spangen-

und Muskelapparates dargestellt wird. Tracheen versorgen

den Driisensack reichlich, und stammen von der tr. cepha-

Hca superior und inferior.

5. P r o t h o r a k a 1 e Muskulatur.
Behufs Verstándnisses der Entleerung der Stinkdriise

^st notwendig, die bisher unbekannte prothorakale Muskula-

tur von Chrysopa náher zu behandeln; dies kann verlásslich

lecligiich nur an den Schnittserien verfolgl; werden; es wur-

den Schnittserien durch Prothorax in allen drei Bbenen an-

gefertigt und das Studium wurde nur an diesen vorgenom-

men; es werden jedoch vorwiegend nur jene Muskeln naher

gescliildert, die uns speziell bezúglich unserer Untersuchun-

gen interessieren, ohne das Bestreben der vollstándigen Wie-

dergabe aller Muskulatur der ganzen Vorderbrust, z. B. al-

ler Muskeln der Vorderfusse — die uns ja weit, zur myolo-

gischen Schilderung an und fiir sich fiihren wiirde; auch

die dabei benutzte Nomenklatur macht keine Anspriiche auf

komparativ-anatomische Beziehungen, die unter verschie-

clenen Ordnungen so wie so bisher unaufgeklárt sind; es wer-

den rein anatomische, die Lage der Muskeln bezeichnende

Namen, beniitzt, die keine physiologische Tátigkeit imputie-

ren (wie das z. B. bei »rotator«, »depressor« etc. der Fall

ist). Es verdient bemerkt zu werden, dass Chrysopa durch

seine klar abgesonderten Muskelzíige sich vorziiglich zu myo-

logischen Studien eignet
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Vou deu stndierten Miiskelu ziihlen wir anf (cf. Abb.

7, Fig. 1-S)

:

1. musculus tergali^ (lo, b) liegt gleich nnter dem Epi-

derm, er nimmt seinen Ursprimg iu der Xáhe des I. Stigmen-

paares am Fragma, zieht schrag nach innen zur hinteren

Makel. wo s^eine hintere Portion (lo) unterbrochen wird: von

hier an zieht die vordere Portion (16) schrag nach vorn und

anssen iiud iuseriert am Yorderrande des Prothorax und an

den Collnmfalten; er ist ziemlich breit aber diinn; er spauut

Ahb. 7. Protolhorax, Cbitiuskelett und Muskulatur von ('er 1. Seite.

la, b musculus tergalis, 2a. h m. tergocephalicus, 3 w. tergoducto-

rius, á m. tergooccipitalis, 5 m. episternooccipitalis, 6 a, b, c tergo-

coxale Muskelgruppe, 7 a, b m. sternoeephalicus, S m. steruocoxalis,

a Míiudung des Ausfiibruugsganges der Stiukdrúse, af ante^furca,

es Episterualspange, ep Epimeralspange. / Hautfalten, die vou
deu oberen Endeu der Episternal- und Epimeralspange V-artig

herabziehen, Fr Promesothorakales Phragma, K Kopf, Kx Yorder-
koxe, Mí vordere Makel des prothorakalen Ruckeusehildes. M2
hintere Makel, Sfi Stigma. Stu Sternulum, Sf Sternum, rx Eaud

des Eckenscbildes.

den Eiickenschild und hebt ikn auch (sogar die vordere Haifte

mít collum gesondert), "weiter verniag er ihn auch nach hin-

ten zuriickzuzielien.

2. m. tergocephalicus {2a, h) ist zweikopfig: sein áusse-

rer Kopf (2fl) nimmt seinen Frsprung gemeinschaftlich mit

dem Torhergehenden m. tergalis am Phragma, der innere

{2h) am Hinterrande des Prothorax, etrra an deu Seiten des

inneren Drittels der Breite: diese beiden Kopfe vereiuigen

sich erst unter der hinteren Makel und ziehen gerade nach

vorn — alles unter dem m, tergalis, um am Hinterhauptloche
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oben zu inserieren: er ist dúnn, schmal, der DurcLsehnitt

eUiptisch; er vermag den Kopf zn heben, znrnckzuzieheri oder

ZUT Seite zimeigeii.

3. m. tergoductorius (3) ist eine kleine Abspaltmig der

vorderen Portion d. m. tergalis. die an dem ATisfiiiirmigs-

gange der Stinkdrise inseriert; er vermag denselben nach

innen znriickzTizieken : also fungiert als Eetraktor. Diese drei

Abb. 8. Prothorax A von oben, B von imteiL la, b nmsetdiLs tergalis,

2a, b m. tergoeephalicTis. 3 m. tergodtictorins. as MimdTmg des

Ausfnhmngsganges. liegt nnter dem Schildrande. Ml vorderes

Makelpaar. Jl2 hiuteres Makelpaar. — 2 m. tergoeephalicns, 5 ra.

episternooceipitalis. 7a, b. m. sternoeephalicus, 5 hl stemoeoxalis,

af antefarka, K Kopf. sf Stermim. stn Stemrdum, stg stigma, Kx
Koxa. ep Epimeralspange. es Episternalspaiige.

anfgezáhlten Mnskeln bilden eine Tergal-Grnppe. Es folgen

tergo-plenralen. tergoplenrokoxalen nnd tergokoxalen Mn-
skeln.

i. ///. tergooccipitalw (^k?., b) ist ein diinner. sehwaeher,

zweikopfiger Mnskel: sein hinterer Kopf (a) nimmt den

Ursprung anssen von den Tergalniuskeln ans der vorderen

Makel am Schilde. der vordere (b) etwas mehr vorn anf dem
Schildrande; beide Kopfe ziehen selbstándig bis znm Inser-

tionspnnkte, der sich nnten am Occipitalioche befindet: er

neigt, ev. rotiert den Kopf.

5. m. episternooccipit<iUs (5) kommt oben vom Occipital-

ioche. zieht schrágt nach nnten nnd hint^n nnd inseriert an

dem Mnskelansatze der Episternalspange: er hebt. ev, rotiert

den Kopf. andererseits. beim fixierten Kopfe hebt er das
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obere Ende der Episternalspange nach oben ; er ist ziemliek t

kíátig.

6. Tergoprokoxale Gruppe (6a, h, c) besteht beiderseits

aus drei Muskekiigen : a) der binterste (6a) ist am schmál- li

sten; er entsteht an der hinteren Tergalmakel und ziebt um ri

das hintere Ende der Epimeralspange zur Koxe, hier etwas

breiter werdend. b) Der vordere schmale Muskelzug (66) ist

von der vorderen, c) der hintere, etwas breitere Muskelzug

(6c) von der hinteren Tergalmakel ausgehend; beide inserieren

oben an hinteren Drittel der Epimeralspange; als ihre weite-

re Fortsetzuing gehen von hier schrág nach unten und hinten

Muskelziige zur Koxe; sie fixieren die Epimeralspange und

den Fuss.

Schliesslich sind die sternalen Muskeln zu erwáhnen

:

7. musc. sternocephalicus {7a, h) entsteht an der ante-

furca und teilt sich sogleich in zwei diinne Ziige, von denen

der áussere (7a) auf dem Praesternum, der innere (Ih) unten

am Hinterhauptloche inseriert; der áussere Zug fixiert ster-

num, der innere zieht und neigt ev. den Kopf nach hinten

and unten.

8. m. sternohoxalis (8) entsteht am Sternum, zieht nach

aussen und etwas nach hinten und inseriert an der Vorder-

fusskoxa; er rotiert die vordere Extremitát.

Auf die rein koxalen Muskeln gehe ich nicht ein.

Eigene Muskulatur fehlt dem Driisenbeutel vollstándig,

wie an den Schnitten festgestellt wurde.

6. Mechanismus der Entladung.

Wir haben nun iiber den Mechanismus der Entladung

der Stinkdriise bei der Wehrleistung nachzuforschen. — Da,

wie eben erwáhnt — dem Diisenbeutel eigene Muskeln voll-

stándig fehlen, iquss die Auspresisung der stinkenden Fliissig-

keit, die ja sehr allmáhlich vor sich geht, indirekt durch Er-

hohung des inneren Druckes im Prothorax mittels Kontrak-

tion der prothorakalen Muskulatur geschehen. — Direkte

Beobachtung lehrt, dass bei der stinkenden Entladung der

Kopf und der Prothorax vorn ziemlich stark nach oben ge-

hoben wird; dabei sind folgende Muskeln aktiv tátig: tergalis,
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tergocephalicus und episternooccipitalis (Fig. 1, 2, 5), nebst-

dem driieken die Muskeln der Tergopleurokoxalgruppe den

Schild nach unten (Fig. : 6a, b, c) ; auch wird vorn die Zwie-

sel der Epimeralspange gehoben und das obere Ende der Epi-

sternalspange durch Kontraktion von m. episternooccipitalis

(der auch gleichzeitig den Kopf nach oben hebt) gleichfalls

gehoben und an den oberen Arm der Epimeralzwiesel ange-

driickt; die beiden oberen Enden der Spangen gehen nach

oben, erweitem die zwischen ihnen befindliche Falte mit der

Ausfiihrungsgangóffnung und die stinkende Fliissigkeit des

Driisenbeutels kann ausfliessen; nach der Wehrleistung, er-

schlaffen die Muskeln, die Epimeralzwiesel driickt das obere

Epimeralspangenende nach unten, die Falte mit dem Aus-

fiihrungsgange wird geschlossen und der Ausfiihrungsgang

selbst durch m, tergoductorius (Fig. 3) hineingezogen. Der

Vorgang ist also ziemlich kompliziert und wiirde durch Kon-

traktion der direkten dorsoventralen Muskulatur leichter zu-

stande kommen, wie das bei verschiedenen Insekten (Káfern)

auch realisiert ist; solche Muskelziige aber fehlen hier voll-

stándig.

JV. Die Mandibulardriise.

1. Historisches.

Die Mandibulardriise bei Chrysopa hat zum erstenmale

Mc. Dltnnough beobachtet, obzwar er behauptet, dass schon

DuFouR und wahrscheinlich auch Eamdohr dieselbe gese-

hen haben; diese Behauptung beruht jedoch auf einem Irr-

tnm, denn aus dem Texte der DuFouR'schen Beschreibung

> und aus seinen Abbildungen ist zur Geniige ersichtlich, dass

er nur die grosstenteils im Prothorax gelegene Speicheldriise

(II. Maxillendriise, d. i. segmentale Driise des VI. Kopfseg-

,
mentes) gesehen hat; die ausschliesslich im Kopfe gelegene

:
Mandibulardriise kam ihm in keinem ihrer Bestandteile zur

Šicht; der Kopf ist ja, nicht einmal als geoffnet gezeichnet (Du-

FouR, Tab. 13, Fig. 191) und ohne anatomische Zergliederung

i desselhen ist die Kenntnisnahme der Driise ausgeschlossen
;
ja

man kann sagen, dass nur die Schnittserien zum sicheren

i
Aufschluss fiihren konnen.
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Mc. DuNNOUGH nennt die Mandibulardriise »Unterkie-

ferdriise«, was ich als nieht zutreffend finde, indem die No-

menklatur von heute auf Grund der embryologischen Arbei-

len (Heymons) als festgesetzt betrachtet werden soli. Er fin- •

det sie paarig, an der Basis der Mandibeln gelegen, bestehend I

aus zwei voneinander histologisch seharf differenzierten Tei-

len, dem inneren (der eigentlichen Driise, die aus einem ein-

fachen Schlauch bestehen soli) und dem áusseren (ein sack-

artiges Gefáss, welches man als Speichelreservoir auffassen i

kann) ; der Ausfuhrungsgang ist kurz, stark chitinisiert, des-

sen Ausmiindung sich an der Basis der Mandibeln befindet.

Aus den wenigen Abbildungen und ziemlich knapper •

Beschreibung Mc. Dunnough's kann man sich die Form und I

Lage der Driise, ohne selbst Práparate gemacht zu haben i

nieht leicht viorstellen; ich versuche, in diesem Kapitel diesem i

Mangel mit einigen Korrekturen dr anatomischen und hi-

stologischen Daten abzuhelfen.

2. Anatomie u n d fl i s t o 1 o g i e.

Auch ich fand den ganzen Drúsen-Apparat aus Miin-

duDg, Ausfiihrungsgang, Reservoir als Sekretbehálter uiid

Abb. 9. Horizontaler Schnitt durch den Kopf. — abd. m. ab-

ductor mandibulae, abd. mx. abductor maxill., add. m. adductor

uiandibulae, ag Ausfiihrungsgang" der Mandibulardriise, Md maii-

dibula, R Reservoir derselben, s. m. sinus mandibulo-maxillaris,

sp. m. spaltformige Miindung des Ausfiihrungsganges der Mandi-
bulat-di-iise mit Stiickchen Chitin von ihrer Umgebung.
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Di^iisenlappen als einheitliches sekretorisches Element zu-

sammengesetzt.

Die Miindung ist spaltformig, S-formig, 0-05 mm lang,

(Abb. 9), sie ist eingelassen in der diinnen Haut eines Sinus

Abb. 10. Schnitt durch den Ausfuhrungsgang (teilweise) uud das

distale Ende des Mandibulardriisenreservoirs. — e Epidermzellen

des Ausfiihrungsganges, ch Chitinsehicht desselben, k Kern der

Eeservoirzellen, s zusammengeronnenes Sekret der Mandibular-
drse in dem Ausfiihrungsgange, z. Zellen des Reservoirs mit
eigentiimlieben, eiszapfenartigen Vorsprúngen in das Lumen.

des Mundes, der zwischen Mandibel, erster Maxille und
Oesopbaguseingang (Hypopharynx) gebildet wird; sie liegt

knapp nnter der ánsseren, iinteren Einlenkung der Mandi-

Abb. 11. Mandibulardrlise als Ganzes. — A Ausfuhrungsgang mit

spaltformiger Miindung, Dr driie-iger Teil (Lappen), M Miindung,

R Reservoir.

bel, gleich unter dem Rande der nacb unten umgebogenen

Wange, der aneb gleichzeitig einen Teil des Mundoffnnng-

randes darstellt ; dnrcb anatomische Praeparation kann die

ríriisenmiindiing kanm blossgelegt werden, denn sie liegt gar
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zu versteckt; auf den Schnittserien bin ich ihr jedoch mehr-

mals begiegnet und zwar auf etwas dickeren Schnitten (0-01

mm), an denen dann noch eiii Striickchen der, die Offnung

umgelienden weichen Chitinkujtikula mit Epidermiszellen zu

sehen waren, die Offnung und ihre Umgebung sind ganz glatt.

Die spaltformige Múndung geht schnell in einen kurzen

(0-08 mm), breiten (0-05 wm) stark chitinisierten Aus-

Abb. 12. Horizontaler Schnitt durch die Mandibulardrúse als

Ganze. A Ausfiihrungsgang mit spaltformiger Miindung, Dr drii-

siger Lappen, in drei Teile geteilt, R in unzáhlige Falten zusam-
meng-elegtes Reservoir.

fiihrungsgang iiber, der vorn und binten etwas verscbmálert

ist und daber etwa tonnenformig erscbeint; seine Epidermis-

zellen sind niedrig und lang, proximal aucb spindelformig,

mit dicbtmaschigeni Plasma und kleinen, elliptiscben Kernen;

sie sind offenbar durch Ausscheidung der dreifaeb so dieken,

zugeborigen Chitinschicht lentstanden (Abb. 10).

Hinten, proximal, an der etwas verscbmálerten Basis^

des Ausfiibrungsganges setzt sich das Reservoir an, das in

angefiilltem Zustande etwa die Form eines Dudelsackes hat

(Abb, 11), wenn aber entleert, in unzáhlig viele Falten ver-

schiedenartig zusammen gelegt ist (Abb. 12) ; die gesamte
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Lange des Eeservoirs kanai mit 0-5—0-6 tnm angegeben
werden, die Breite auf die Hálfte. — Histologisch ist die

AVand des Reservoirs aus einschichtigen Zellen zusammen-
gesetzt, deren Seitengrenzen kamni festzusteilen sind; sie sind
auf den Schnitten niedrig, lánglich, an der Basis nach aussen
leicht ausgebogen nach innen gerade, mit feinnetzigem
Plasma, das in der Basalhálfte, namentlich unter dem Kerne
an den Stromamaschen kleine sich intesiv mit EH fárbende
Komchen fiihrt (offenbar eine Yerstárkiing des Greriistes)

;

der Kern ist lánglich elliptisch, je einer in einer Zelle, etwas
des Basis genáhert, mit feinem Kerngerúst nnd mphreren

A B
Abb. 13. — A. Senkrechter Schnitt durch die Wand des Reservoirs
der Mandibulardrúse, c Centren, k Kerne; — B. eine Zelle horizon-
tál zur Basis g-eschnitten, / stárker sich fárbende Fáden im Zelleibe.

Chroanatinbrockelchen; seitlich von ihm bemerken wir ganz
dentlich in einem hellen, elliptischen, scharf begrenzten Hofe
gelegen Centriolen, zwei an der Žahl, die durch feine Centro-

desmose verbunden sind (Abb. 13) ; die Zellen haben innen

keine besondere Membrán; aussen an der Basis bemerken wir

schon stellenweise eine feine Basalmembran, hie und da eine

Trachee, Blutgerinsel, aber keine Muskeln. — So wie eben

beschrieben, ist der weit grosste Teil des Sekretreservoirs be-

schaffen; eine Auvsnahme von dieser Struktur macht der an

den Ausfiihrungsgaug angrenzende Teil und zwar etwa bis

zur Miindung des Driisenlappens; hier .sind die Zellen in

der Art von den iibrigen Zellen des Reservoirs verschieden,

dass sie auf der inneren dem Lumen zugewendeten Seite

reichlich und unregelmassig an mehreren Stellen finger-

und eiszapfenartig verlángert sind; offenbar eine Vorrich-

tung, die eine Kollabierung der Wánde und damit eine

Stoekung im Sekretausflusse verhindern soli; die lateralen

Zellengrenzen sind deutlicher als in dem iibrigen Teile, die

Kerne jedoch ganz gieich jenen des proximalen Teiles; die
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iimere Zellmembran ist deutlich hellglánzend, offenbar stái

ker chitinisiert; ich vermiochte in dieser Partie kekie Zentr(

ZLÍ konstatieren.

0-15 mm von dem Ausfiihrungsgange, auf der innereí

zur Mittellinie des Kopes gelegenen Seite des sackformigel

Reservoirs, finden wdr den Eingang in den edgentlichej

sekretorischen Teil des driisigen Komplexes, in der Fori

eines 0-4 mm langen und 0-12 mm breiten hohlen Schlauche

der mit dem Oesophagus parallel verlánft imd in drei iinvoli

Abb. 14. Schnitt durch die Sekretionszellen des drúsigen Lappens
der Mandibulardriise. A ein Stuckchen des Lappens, angrenzend
an die Reservoirwand und in dieselbe iibergehend R, B einzelne Se-

kretionszelle. — dz Deckzellenschicht, k Kern, mb membrána basi-

laris, sv Sekretionsvakuole, c Centrosoma; das Plasma ist voli von

Sekretkornchen.

stándig geteilte, breit aneinander anliegende Lappen geteilt

ist; der mittlere Lappen ist etwa von der Form einer Ross-

kastanie, also nnregelmássig kngelformig und setzt sich an

das Reservoir mit einer ziemlich unanselinlichen Stelle an;

der hintere und er vordere Lappen sind lánglieh wurstfor-

mig, an den Enden abgerundet; dabei ist der letztere etwas

kiirzer als der erstere; diese beiden Lappen sind nur als

sekundáre Erweiterungen des mittelstándigen Lappens zu

betrachten, indem sie in das Lumen des letzteren einmiinden,

was an den, den ganzen Lappen entlang treffenden Schnit-

ten klar zu Tage tritt. — Auf den Schnitten (Abb. 14) finden

wir weiter, dass die Driisse aus 0-012—0-020 mm hohen und
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0-006 mm breiten, polygonalen Zellen znsamnieíngeleg-t ist;

niir selten bekommen wir einen Schnitt durch die ganze Hóhe
der Zelle in Form eines Viereckes, meist sind nur die drei-

eekforniigen und fast trapezformigen Zellendurchschnitte in-

folge der rosettenartigen Stellung der Zellen um das Lumeu
_
zu sehen; die obere und untere Grenze der Zellen ist flaeh

: oder leicht ausgebogen, die Ecken sind abgerundet; das

. Plasma ist dieht netzartig mit zahlreichen groberen, sicli

intensiv mit EH fárbenden Kornchen, die an den Maschen
1 des Netzes haften; der Kem ist kreisrund, feinnetzig, mit

feinkornigen Chromatinbroekelchen; er liegt bald in der

distalen, bald in der dem Lumen zugewendeten Hálfte der

Zelle; das Kernkorperchein ist kreisrund oder polygonal

I

a.bgeru]ndet, sich intensiv mit EH fárbend, mittelstándig;

ausserdem bemerken wir an den mit Haematoxylin (EH oder

,

Delafield) und Eosin gefárbten Práparaten eine lángliche,

I

dem Lumen zu verschmálerte Sekretionsvakuole, die quer

fein radiár gestreift ist und ein feines Lumen besitzt, das

i durch ein feines, kleines Rohrchen mit der Driisenhohle in

I Verbindung steht; die Sekretionsvakuole fárbt sich námlich

mit Eosin intensiv rot, dais Zellplasma mit Kornchen und der

; Kem mit Haematox^din; die sekretorischen Zellen halten nur

í locker zusammen und man sieht, an mehreren Stellen ganz

! deutliche mehr oder weniger geráumige Spaiten zwischen

' denselben, die durch keine Plasmaausláufer verbunden sind.

I

Ausser den aufgezáhlten Bestandteilen der Zelle, hábe ich

i an diinnen Schnitten auch Centren beobachtet; dieselben

waren an der Seite des diinnen Ausfíihrungsganges der Sekre-

tionsvakuole, nahé der Oberfláche der Zelle gelegen und be-

: standen aus einem kleinem, hellen, kurz elliptischen Hofe, in

dessen Mitte eine kreisrunde Centriole stand; an den dicke-

ren Schnitten sind die Zentren nicht so leicht festzustellen,

da sie durch iiberreiche Plasmakornchen verdeckt werden.

— Die Zellen besitzen weiters an ihrer Basis eine feine Um-
! hiillungsmembran, membrána basilaris, sonst beobachten wir

]
auch hier Tracheen, Blutgerinsel und Muskelbiindel der vor-

beigehenden Muskelziige; an der Luraenseite sind die grossen

; Sekretionszellen noch vom einer Schicht von Zellen, die an

i
ihrer Oberfláche (an der dem Lumen zugewendeten Fláche)
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mierklich ohitinisiert sond, umgeben; diese Deokzellen siiid

flach, spindelformig, oder dreieckformig, mit spárlichetn

Plasma angefiillt iind besitzen kleine, rund, chromatinarnie

Kerne; zwischen die eigentliehen sekretorischeu Zellen schi-i

cken sie hie nnd da kurze Ausláufer, eigentlich nur winklíge

Lappen; hie und da sehen wir, wie der feine Ausfúhrungs-

gang der Sekretionsvakuole auf der Oberfláehe ausmiindet;

es ist anzunehmen, dass die Sekretionsvakuole mit dem Aus-

'ftihrungsgange von einer besonderen Zelle der Deckzellen

produziert wird, die in die sekretorische Zelle hineinwáchst;

in den Deckzellen smd keine Centriolen vorhanden.

Das Lumen aller drei Lappen ist zusammenhángeud,

manchm.al ganz bescheiden, indem es kein Sekret enthált und

die gegeniiberliegenden Wánde der Driise aneinander ange-

driickt sind, manchmal dagegen finden wir iu dem Lumen
noch ansehnliche Massen von Sekret, das grobkornig, zusam-

mengeronnen ist und sich mit Eosin intensiv rot fárbt; das

Sekret findet sich weiter regelmássig noch in dem Lumen
des kurzen, stark chitinisierten Ausfiihrungsganges, merk-

vviirdigerweise hábe ich es in dem eigentliehen Reservoir nie-

mals vorgefunden; dieses scheint sich immer im Todeskampfe

zu entleeren.

3. Konstruktion der Driisenform und topo-

g r a p h i s c h e L a g e der D r ii s e.

Die ganze Mandibulardriise samt Reservoir ist nur

0-6 mm lang und 0-3 mm breit; nebstdem ist das Reservoir

so feinwándig und das ganze in einer harten Chitinkapsel

zwischen Chitinspangen hineingelegt, sodass den ganzen

Driisenkomplex auf dem Wege einer Sektion zu isolieren eine

idcht leichte Sache, wenn nieht Umnoglichkeit ist; wir sind

hier bei der Konstruktion der Driisenform und bei ilirer

topographisehen Lage lediglieh auf die Sehni ttserien ange-t

wiesen; hier gelingt es auf wenigen Schnitten die Lage und

Gestalt der Driise herzustellen.

Nach den frontalen Schnitten ist die Série der Bilder

(Abb. 15, Fig. 1—8) wiedergegeben; Schnitt Nro. 1. ist der

distal, Schnitt Nro. 8. der proximal gelegene; dift iibrigen
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Schnitte liegen zwischen ihnen, bilden aber nicht eine kon-

tinuierliché Reihe; es wnrden nur einige ausgewáhlt, um die

Abb. 15. Série frontaler Schnitte durch die Manibulardriise. —
1, 2, 3, der vordere Lappen des Driisenteiles, 4, der Ausfiihrung-s-

gang, Reservoir und driisiger Lappen in den vorderen und mitt-

leren Teil geteilt, 5 der mittlere und hintere Lappen, Reservoir,

6 der hintere Lappen von dem mittleren abgeteilt, reichlich ge-

laltetes Reservoir, 7 hinterer Lappen und Reservoir, 8 Ende des

jhinteren Lappens und Reservoir, das sich noeh nach weiter oben

reichlich ausfalten kann.

ihintereinander folgende Verástelung und Ausbreitung des

Organs in der fontalen Ebene zu veranscbaulichen. — Auf
den Schnitten Nro. 1—3 ist nur das distale Ende des dríisigen
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Teiles getroffen, anfangs nicM einmial das Lumen, welches.

erst auf dem dritten Schnitte erscheint. — Au dem Schnitte'

Nro. 4. seheai wir schon den distalen Teil des Reservoirs miti

dem kurzen, stark chitiuisierten Ausfíihrnngsgange, mít der*

schlitzartigen Miindungsspalte; wir sehen, dass der vorderei

Lappen des driisigen Teiles weit nach vorn das distale Re-

servioirende und die Ausmiindung iiberragt; an demselben

Schnitte sehen wir weiter, dass sich die eigentliche Driise in

zwei Lappen zu teilen anschickt, den mittleren nnd den vor-

deren; auf dem nahen Schnitte Nro. 5 ist sie beredts in den

mittleren nnd den hinteren Lappen geteilt, das Reservoir is;

mehr voluminos nnd in mehrere Falten znsammengelegt; auf

dem etwas entfernten Schnitte Nro. 6 ist die Driise in ihrem

mittleren Lappen getroffen, aber nach innen sehen wir den

bereits abgegliederten, hinteren Lappen; das Reservoir ist

sehr geráumig und in zahlreiche 'alten zusammengelegt, die

beiderseits von dem driisigen Teile gelegen sind. — An den

w^eiteren Schnitten sehen wir das proximale Ende des hinte-

ren Drúsenlappens und des Reservoirs durchschnitten, wei-

ter wiirden nur noch zusammengelegte Falten des Reservoirs

kommen.
Auch von den horizontalgefiihrten Schnitten (Abb. 16)

lásst sich dasselbe Bild konstruieren.

Es handelt sich nun darm, die topographische Lage der

Mandibulardriise zu biestimmen, — Diesbezugiich finden wir

folgendes: der driisige Teil und das Reservoir sind aneinander

gepresst, der driisige Teil liegt nach aussen, das Reservoir

nach innen von der Mittellinie des Kopfes; vorn beginnt der

vordere driisige Lappen bei weitem noch vor der Ausmiin-

dung und vor der distalen Reservoirgrenze nnd seine Spitze

liegt eigentlich in der Mandibularhohle selbst, wohin sie ziem-

lich weit nach vorn hineinragt; der driisige Teil ist nach innen

durch die Sehne des adductior mandibulae, nach aussen durch

den adductor mandibulae begrenzt, ie ihm anliegen um hin-

ten, etwa b.eim Erscheinen der Muskelbiindel, zu endigen; un-

ten liegt der driisige Teil auf dem Gaumen, nach oben von

ihm lieg-t die Wange, der Teil der Schádelkapsel zwischen

dem Auge und der mandibularen Artikulation; der freie Raum
zwischen dem driisigen Teile und der Wange, unten bis zum
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iGaumen, nach oben und hinten bis an das Auge, Ganglien
,lobi optici, an die Wangen, ja bis in das erste (basale) An-
tenenglied, ist fiir das Eeservoir bestimmt und einbenommen.
(Abb. 17.)

Wie sohon eingangs hervorgehoben wiirde, entbehrt die

•Mandibulardriise vollstándig der Muskeln, ja sogar der kurze

Abb. 16. Horizoiitaler Schnitt durch den Kopf; Situatioiisbild

topograpbiseher Lage der Mandibulardriise. dr Driisenlappen, /

Fett, fc furca, g Gangiion suboesofg., h Hypopharynx, M mandi-
bula, w Mund, ah. m. musculus abduetor mandibulae mit seiner

Sehne, ad. m. m. abduetor mandibulae mit seiner Sehne, oc Auge,
oe Oesophagus, o/ Oberlippe, Rs Reservoir der Mandibulardriise.

Ausfiihrungsgang ist muskellos; es gelang mir nicht etwaige

Muskelziige festzustellen und auch Mc. Dunnough berichtet

nichts liber Muskulatur der Imagines; auch vermochte ich

keine Nerven zu finden, womit nicht gesagt werden soli, dass

keine existieren. Es scheint mir, dass der sekretorische Reiz

I auch durch Zerrung der Driise zwischen den sich bewegeu-

den Sehnen von abduetor mandibulae ausgeúbt wird, und
dass durch den Druck bei Beweguug der Mandibel wáhrend
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des Kauens der Ausfluss des Sekretes bedingt, gefordert un(

regiiliert wird. Das Sekret der Mandibulardriise nehmen wi]

als ein Enzyme en-thaltendes Verdaniingsisekret au (mit Mel

D.), denn es ist ganz scihoiu zu seheoi, wie die NaJiriiiLg (etwe^

eine Aphide) von der Chrysopa griindlieh durch die Mandil

belu verarbeitet waá dabei stark befeiichtet wird; dieses Se

kret kann lediglich nur von den Mandibulardríisen und aucl

cr. m

dr

dsl

Abb. 17. Frontalsehnitt durch den Kopf. — ah. m luusculus abductoM

mandibulae, ad. m musculus adductor luandibulae, dr Drusen-»i

lappen der Mandibulardriise, d Ausfiihrungsgang derselben, d. si

Speicheldriisen — Ausfiihrungsgang, / Fett, oe Oesophagus, reí

Reservoir, s sinus mandibulomaxilaris des Mundes, tr Trachee

m Muskeln, mx Maxille, u Unterlippe.

von den Speicheldriisen herriihren; zn anderen Zwecken

z. B, Abwehr, Zusammenkleben etc, "werden die Driisen nich!

beniitzt.

V. Die Speicheldriise (II. Maxillendruse).

1. Historisches.

Uber Speicheldriisen der Chrysopen-Imagen finden

sich die ersten Angaben bei Dufour und Ramdohr; Dufour
hat ein Driisen-Konvolut, im Prothorax von Hemerohius ita-i

licus, den er als eigentliche Speicheldriise bezeichnet, gefun-i

den, obzwar ihm nicht einmal moglich war, die gegenseitige:

VereinigTing der Ansfiihrungsgánge zu konstatieren ; das

Konvolut wird dtirch eine breitere Schlinge, die sich hinten

in mehrere Schlánche verastelt, gebildet; nebstdem findet er
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einen von diesefm Komplexe separierten Schlauch, auch im
Prothorax, aber etwas nach aussen gelegen, den er als »Re-

servoir« bezeiehnete; es war ihm auch unmoglich die ge-

wimsehte Verbindung dieses Schlauches mit dem iibrigen

sekretorischen Apparat zu finden; es scheiiit, dass es sich

hier lim einen lángeren sekretorischen Schlauch der Veráste-

lung, der ausgerissen wurde handelt; dieses Gebilde kann
nicht mit dem Reservoir der Mandibulardriise verglichen

werden, wie das Mc. D. zu tun geneigt wáre; die Funde Du-
four's haben heute sicher nur einen relativen Wert, da sie

nicht durch histologische Untersuchung begleitet waren und
hiemit zu verschiedenen Verwechslungen fíihren konnen; sie

entsprechen jedoch vollkommen den Forderungen ihres Zeit-

alters.

Anatomisch und histologisch hat erst Mc. Dunnough die

i

Orgáne behandelt; er nennt sie »Thorakaldriisen«, weil sie

jgTosstenteils im Prothorax gelegen sind; icli glaube, dass

wir (auch hier die ísegimentale Zugehorigkei akzentuieren'

Imiissen und die Driisen als II. Maxillardriise, oder die Driise

des VI. Kopfsegmentes betrachten sollen; diese Drúsen spe-

|ziell nennt man jetzt immer: Speicheldriisen katexochen. Er
verzeichnet: »Jede Driise besteht aus 6—8 teilweise kurz ver-

^ástelten Hauptsch]áuchen.« leh konnte nur zwei stárker se-

jkundár verástelte Schlauchpartien und einen fast unverástel-

'ten zweiástigen Schlauch, der ja auch Mc. C. bekannt war,

iwahrnehmen; die weiteren Befunde iiber den Verlauf des

lAusfiihrungsganges stimmen mit meinen Untersuchungen,

jÍBsoweit iiberein, als ich erstens am Ausfiihrungsgange bei-

iderseits eine geráumige Schlinge, die pich unter dem Sub-

oesophagealganglion in ein impaares Rohrchen vereinigeni

iund dann eine stark chitinisierte Miiir.lung an der Basis der

|Unterlippe fand. Neu wurde beobachtet, dass diese stark chi-

tinisierte Miindung als Speichelpumpe fungiert und dement-

-sprechend konstruiert ist, dann, dass die Miindung noch wei-

ter nach vorn bis an den Rand der Unterlippe in Foru zweier

Kanále sich fortzieht, die durch Umschlagen der lobi externi

ínaxillae II nach inmen auf die obere Fláche der Unterlippe

gebildet werden. Ich konnte weiter noch den Sekretionsvor-

;gang histologisch verfolgen und glaube, dass die Práparate

Mc. Dunnough's nicht gerade giinstig konserviert wurden.
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Bei meiner Sehilclerung werde ich von der Unterlippe)

ausgehen.

2. Anatomie der Unterlippe.
I

Die Unterlippe einer Chrysope erscheint van unten*

(Abb. 18) kurz, breit, nach vorn etwas verbreitet, vorn ab^

Abb. Í8. Unterlippe von unten mit Labialpalpen.

genindet nnd auf den losen Eeken leicht abgernndet-abge-

stutzt; sie seheint von hier ans, nur aus einem Stiicke zu be-

Abb. 19. Unterlippe von oben. h Hypopliarynx, me umgescblagenei

malá externa. oe paarige Miindnng' des Speiehelganges, p palpusi

labialis, u Unterlippe von oben.

stehen, das durch Zusammenschmelzung der urspriinglicheiM!

Bestandteile der II. Maxille zustande gekommen ist; unten

seitlich sind die Maxillarpalpen eingelassen. Bei der Ansicht
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von oben (von der Mnndhohle aus) (Abb. 19) auf der her-

auspráparierten Unterlippe kommen wir jedoch zu einer

ganz anderen Auffassung derselben; wir bemerken, dass ihre

Seitenránder breit lappenformig nach innen uingeschlagen

sind und der Oberfláche der Unterlippe ziemlich dicht an-

liegen; sie sind auf dieser ihrer jetzigen Oberfláche mit zwei

langlichen Gruppen von starken, domartigen Haaren be-

sehaffen; wenn wir jetzt die umgebogenen Seitenlappen in

ihre urspriinglich normále Lage iiberfiihren (was nicht tech-

nisch ohne Zerreissungen geschehen kann), so bekommen wir

spr

spp

Abb. 20. Unterlippe von oben mit anfgeschlagenen malae externae,

o unpaarer Speichelgang", me malá externa, oe paarige terminále

Miindung des Speicbelganges, p palpus labialis, spp Speichelpumpe,
spr Speicbelrinne zwisehen dem unpaaren Mittelstiicke der Unter-
lippe und der malá externa, u unpaares Mittelstiick der Unterlippe
(zusaniimiengeschmolzene malae internae). Hypopharynx ist abge-

tragen.

niin eine dreilappige Unterlippe (Abb. 20), die so zu deuten

ist, dass der mittlere Lappen als zusammengeschmolzene lobi

interni, die Seitenlappen als lobi esterni identifiziert werden
konnen; letztere sind, wie die malá externa der I, Maxillae,

am Ende abgerundet und auf der eigentlichen Oberseite (wenn

um,gebogen auf der Unterseite) reichlich mit feinen Haaren
besetzt; wir sind also gezwungen, entgegen der bisherigen

Auffassung die Unterlippe der Chrysope als dreilappig a,n-

zusehen und die ITberzeugung zu hegen, dass hier ausser dem
,unpaaren Mittelstiicke (zusammengeschmolzene malae int.)

die malá externa als ziemlich deutlich abgesetzter Lappen
\'^orhanden ist. Wenn wir nun die Unterlippe von der Ober-

seite (Mundseite) betrachten, so sehen wir, bei tieferer Ein-

3
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fzy 12.771

Abb. 21. 1—9 eine Série frontaler Schnitte durch die Unterlippe, um den Verlauí

des terminalen Speichelganges darzustellen; man sieht, dass er distal durch eine

Einne in der Unterlippe, die durch die nach oben umgeschlagene malá externa

bedeckt wird, zustande kommt, (1—3) dann aber durch eine Rinne in der Unter-

lippe, die durch die rinnenformig ausgehohlten, seitlichen, unteren Kanten des

Hypopharynx bedeckt werden, (4—6) schlesslich geht er in einen unpaaren Gang,

der unter dem Hypopharynx hinzieht iiber (7—8), am Schnitte 9 erscheint schon

der Durchschnitt der Speichelpumpe. Schnitt 10 ist horizontál durch die Unter-

lippe gefiihrt und zwar so, dass auf seiner rechten Seite (Ansicht von oben) die

Einne des terminalen Speichelganges ohne, links mit dem Boden, getrofen ist.

Schnitt 11 ist in der sagitalen Richtung gefúhrt und trifft Unterlippe, Speichel-

pumpe, Speichelgang und Hypopharynx in der Mediáne; Hypopharynx ist beimi

lebenden Tier vorn an die Unterlippe angedriickt. g terminaler (paariger) Speichel-'

gang in der Unterlippe, h Hypopharynx, hm Muskelziige vom Hypopharynx zur i

oberen Flache der Speichelpumpe, me malá externa, oe Miindung des paarigen,'

terminalen Speichelganges, om Muskelziige von der Occipitaloffnung zur unterer

Hálfe der Speichelpumpe, pl Labialpalpus, sp Speichelpumpe, spg unpaarer

Speichelgang, u Unterlippe, um Muskelziige von der Unterlippe zur unteren Halfte

der Speichelpumpe. 12. Horizontaler Schnitt durch die Speichelpumpe — dieselbe

besteht aus einer oberen und einer stark chitinisierten, starren unteren Halfe, die

untereinander durch eine gelenkartige, weiche Chitinmembran verbunden sind;

das Luiiien ist halbmondormig.
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Stellung des Mikroskopes, dass zwischen dem mittleren und
ausseren Loben ein lieller, rohrenformiger, nach innen aus-

gebogenier, ziemlich schmaler Kanál durchsehimmert, dessen

Boden rinnenartig ist nnd dessen Decke durch den umge-
schlagenen, ausseren Lappen gebildet wird, indem sich der

Rand desselben an den mittleren vorgewolbten Lappen dicht

ausehmiegt; der Kanál fángt an den abgestutzt abgerunde-

ten, losen Vorderecken der Unterlippe mit einer von oben

sichtbaren, elliptischen Offnung an; die beiden Kanále durch-

ziehen, ohne sich zu vereinigen, die ganze Unterlippe, bis sie

hinten die Seiten des mittleren Drittels der Breite erreichen;

hier finden sie ihre Fortsetzung in einem spaltformigen Rau-
me, der durch eine Rinne in der Unterlippe und die rinnen-

formig ausgehohlten Seitenránder des Hypopharynx gebil-

det wird, die bis an die Ausmúndung des unpaaren Speichel-

ganges hinzieht; hier endigen sie in die Spalte, die durch die

Oberlippe von unten, Hypopharynx von oben und Speichel-

gangausmiindung von hinten gebildet wird. Der Ausfluss des

Speichelsekretes geschieht also nicht, wie bisher angenommen
"wurde, in die Mundhohle, an dem distalen Ende der Speichel-

gangausmiindung, sondern an den abgerundeten Ecken der

Unterlippe. Eine Série von Abbildungen die lúckenlosen Se-

rien entnommen sind (Abb. 21, Fig. 1—12), soli unsere Be-

schreibung und Auffassung veranschaulichen, ohne viel Zeit

und Worte mit der detailierten Beschreibung verlieren zu

miissen.

3. S p e i c h e 1 p u m p e.

Die Speichelgangausmiindung bildet nun den náchst-

folgenden Teil unserer Beobachtungen; sie wurde voin Mc.

DuNNouGH nu als »kurzer stark .chitinisierter Gang an der

Basis der Unterlippe« beschrieben.

Das stark chitinisierte, unpaare Ende des Speichelgan-

ges ist mit einer stark chitinisierten Htilse ausgestattet ; diese

Hiilse besteht aus 2 preisziegelartigen (rinnenartigen) Tei-

len, von denen der obere kleiner und in den unteren leicht

eingelaissen ist; dabei sind beide mit den Aushohlungen nach

oben gerichtet und an den langen Seiten mit einer feinen,

3*
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dunnein Geleniks-mrembram untereinander verbmiden; auf deni^

medianen Sagitalschnitteai (Abb. 21, F. 11) erscheint sie also

als durchschnittene Wánde eáíneis hohlen, abgestutzten, mit der

Basis nach vorn gerichteten Kónus, auf den Frontalsclinit-t

ten ist der Durchschnitt nierenformig, die untere Hálftei

stárker chitinisiert (Abb. 21, Fig. 12) ; auf beiden Haiften i

inserieren Muskeln; oben nehmen wir zwei (jederseits ein)

Biindel wahr, die von oberen, hinteren Partien des Hypopba-
rynx komien, schrág nach vorn umd innen ziehen, um auf

der Oberfláohe der oberen Hiilsenhálfte zu inserieren. Unten

finden wir desgleichen eine Ausstattung mit Muskulatur; die.

I

eine Série, die vordere und innere geht jederseits vom Labium
i

zur Hiilse als ein kleines, rundes Biindel, die zweite, die hin-

tere und áussere Série entspringt dem unteren Rande den
Occipitaloffnnng der Schádelkapsel und zieht schrág nach I

oben und vorn, neben dem Speichelgange, zur unteren Hiil-I

senhálfte; nebstdem gibt sie mehrere Muskelbiindel zur Ba-i

sis der Unterlippe ab (funktionierende als retractores labii

inferioris)

.

Nach Schilderung dieser Verháltnisse ist es wohl ein-

leuchtend, dass die Elastizitát der Hiilse einerseits und die

'

diliatatorische Wirkung der drei beschriebenen Muskelgrup-

pen anderseits als Speichelpumpe wirken miissen; die starki

chitinisierte, am Ende des Speichelganges placierte umd mit

reicher Muskulatur ausgestattete, zweiteilige Hiilse ist alsc

eine Pumpvorrichtung.

Diese Speichelpumpe ist bei den Chrysopiden als sol-

1

che in ihrer Funktion bisher verkannt geblieben; sie ist von

Mc. DuNNouGH bloss als »stark chitinisierter, kurzer Gang«

erwáhnt worden.*)

*) Die Speichelpumpe ist am besten bekannt von Hemipteren

und Homopteren, wo sie bei allen Familien vorkommt; dann wurde é

sie bei den Stechmúcken (Dipfera nematocerata) wahrgenommen í

and schliesslich konnen wir hierher die »Spinnpresse« der Lepido-

2>eren-Raupen reehnen, der die Formierung' des Spinnfadens und

Eegulierung des Druckes bei seiner Erzeugung" obliegt (cf. die

Befunde namentlich bei, Bombyx moi!).
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ji
4. xl n a t o m i e d e s A u s f ii h r n n g s g a n g e s und

der D r ii s e.

Gleich an die hintere Peripherie der Speichelpumpe
$etzt sich der unpaare Speichelgang an, dessen Verlaiif wir

i -wiedergeben wollen (Abb. 22) ; er dnrehzieht den Kopf
,
geht

•3 nach hinten, imter deoai Siiboesopliagealganglion teil er sich

' in zwei Gánge; diese durchziehen den Hals an den Seiten der

drZ.

gglZ ^^^

Abb. 22. Speicbeldriise mit uupaarem Speichelgange,, Speichel-

pumpe und terminálem Speichelgange in der Unterlippe als anato-

misehes Práparat. aa ansa ascendens, ad ansa descendens des Spei-

ehelganges, dr 1, 2, 3 der driisige, sekretoriscbe Teil de& Speichel-

apparates 1. der vordere Komplex; der Driisentubuli (gestrichelt)

2. der hintere Komplex (punktiert), 3. der mittlere Komplex, (un-

schraffiert), g paariger Ausfiihrungsgang in der Unterlippe, be-

deckt durch malá externa, ggl 1 ganglion suboesof., ggl 2 ganglion

proth.; eingezeichnet behufs besserer Orientation, me malá externa,

<oe Miindung des terminalen, paarigen Speichelganges auf der

Unterlippe, pl palpus labialis, sp Speichelpumpe, spg unpaarer
Speichelgang, tr Luftrohre, u Unterlippe.
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Speiserokre — ofter auch nnter derselben — bis an die Grenze

des Pro-Mesothorax oder sogar ein Stiickehen in diesen; hier

biegen sie um und ziehen wieder der Speiserohre entlang naclí

vorn, bis an die vordere Grenze des Prothorax, wo sie nach

oben und etwas nach aussen und vorn umbiegen, um sich mit

dem jetzt folgenden driisigen Teile zu vereinigen.

Der clriisige Teil ist eine reich verzweigte, tubulose

Driise; ihre Verástelung lásst sich in 3 Komplexe teilen:

1. der vorderste zielt D-ach vorn und oben und verástelt sich

in 3—4 kurze Rohrchen, die schlanchfórmig durchgeflochten

sind (Abb. 22 gestrichelt) . Der 2. Komplex entsteht vis a vis

dem ersteren uind teilt sich sogleich in zwei lange, diinne Rohr-

chen, von denen das innere noch sekundár geteilt ist : alle diese

Tubulen ziehen untereinander parallel der Speiserohre ent-

lang nach hinten (punktiertl). 3. Komplex entsteht zwischen

den beiden vorhergehenden und besteht aus einem dickeren

Schlauche, der am Anfang einen kurzen Nebenschlauch ab-

gibt; der Grundschlauch ist von allen am breitesten und zieht

vielfach geschlángelt unter dem zweiten Komplexe nach hin-

ten. Auf den Querschnitten finden wir jedoch ofter alle diese

Teile iiber der Speiserohre liegend. Diese Verástelung der

Drusenschláuche ist gewissermasisen stándig, variiert nur iin

geringen Grenzen; die gegenseitige Lage der einzelnen

Schlauche wird durch zahlreiche Tracheenáste, die fest an den

Schláuchen anhaften, zusammengehalten; Tracheen vertre-

ten hier eben das Bindegeví^ebe.

Es erúbrigi: die histologische Struktur einzelner x\.b-

schnitte zu schildern.

5. Histologie des A u s f ii h r u n g s g a n g e s.

Die vordere Hálfte des unpaaren Speichelganges ist so-

gleich hinter der Saugpumpe bedeutend erweitert und von

den Seiten zusammengedriickt; der Gang ist hier 040 mm
hooli und 0-04—0-05 mm breit; die hintere Hálfte des un-

paaren Ganges ist bei gleichen Massen wieder dorsoventral

zusammengedriickt. Epithelien sind gleich hinter der Spei-

chelpumpe 0-01 mm hoch, auf den Schnitten rechteckig —
also prismenformig — mit dichtem Plasma und sich deut-
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lich fárbenden, ruBden, mittelstándigen Kernen; ihre Cliitin-

schicht ist 0-001—0-002 mm stark, auf der Oberfláche wellenfor-

mig, eigentlich kurzhoekerig; diese Hockerchen werden gleich

in proximaler Richtuaig verlángert und erscheinen fingerar-

tig, gespreizt, ziemlicli auf eine Stelle zusammengedrángt,
])einalie ringsum einen Ring bildend. Weiter proximalwárts

Abb. 23. Querschnitte durch diverse hintereinander folgende Ab-
schnitte des Speichelganges (1—8) und der Drusentubulen (9—12).

^. unpaarer Speichelgang: hinter der Speiehelpumpe, 2. die Mitte
der Lange, 3. hintere Halfte, á. gleich vor der Teilung in die paarige
Abteilung, 5. paariger Speichelgang, Anfang der ansa descendeus,

6. ansa descendens, 7. ansa ascendens, 8. Miindung in den driisigen

Teil, 9. Vereinigungsstelle der drei Komplexe der Drúsentnbuli
(bezeichnet auf der Abbildung durch einen*), 10. Lumen eines Tu-
buleu des vorderen, 11. des mittleren, 12. des hinteren Komplexes.

Alle Figuren sind in gleichem Maastabe gezeichnet.

wird das Epithel deutlieh abgeflacht, die Zellen sind nur
0004 mm hoch und 0-018—0-02 mm lang, also beinahe fiinf-

mal so lang als hoch; in der Mitte sind sie in einen langen,

fingerformigen (eigentlich lang konisehen) Forsatz verlán-

gert, der senkrecht in das Lumen des Speichelganges hinein-
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ragt, 0-014 m,ni ohne die Hohe der Zelle messend; diesen Fort-

satz hat schon Mc. Dunnough beobachtet und beschrieben.

Das Plasmia dieser Zellen ist fein reticulár, iiberall gleich

strukturiert, siogar in den fingerformigen Ausláufern, sich'

gut mit Eosin fárbend; die seitlichen Zellengrenzen sind nicht

Avahrnehmbar ; der Kern ist elliptisch, hat 0-004 mm i. 1. T).,

spiirliches Eetikuliim, einige Chromatinkornchen, er stelit

meist unter dem fingerformigen Fortsatze und ragt in densel-

ben hinein. Centen sind nicht wahrnehmbar ; es ist weier eine

feine, strukturloise membrána basilaris und eiee feine, stark

Licht brechende Zellemhaut oben auf der dem. Lumen zuge-

wendeten Fláche vorhandeín, die auf den Ausláufern schon,

schmal, scharf rippenformig gekielt ist; an der Basis der

Ausláufer laufen die Rippen radiár auseinander und die Kiele

der Nachbarforsotze greifen ineinander; die Rippen sind ein-

fach oder teilen sich dichotomisch, gegen den Gipfel werden

sie zusammengedrángt, nach unten gehen sie mehr ausein-

ander; sie haben einen scharfen Grat und ihre Zwischen-

ráume sind rinnenformig; ein Querschnitt der Ausláufer er-

soheint also geizackt wie ein Rad; es handelt sich um eine zell-

háutige Chitinstruktur. Die Angabe Mc. D., es sei das Plasma

dieser Zellen schwach gestreift, ist also in dem Sinne zu kor-

rigieren, dass die Kutikula der fingerformigen Fortsatze ge-

streift gekielt ist.

Die paarigen Speichelgánge, die unter dem suboesopha-

gealgatnglion aus dem unpaaren entstanden sind, haben nur

0-05 mm i. D., wovon allerdings beiderseits 0-004 mm- auf die

Zellhohe der Wand abfállt; die Zellen sind so, wie in dem un-

paaren Teile beschaffen, die Ausláufer werden jedoch nie-

driger; so gehs bis zum Ende des ersten Viertels der Lange

des rámus descendens der Ausfiihrungsgangsschlinge; von

hier ab erweitert sich allmáhlich der elliptische Durchmesser

bis auf 0-20 mm L. und 0-04 m,m B., gleichzeitig ein anderes

Aussehein erhaltend, indem die Ausláufer kiirzer (0-006 mm)
und dicker, die Zellkorper etwas hoher werden (etwa 0-01);

auch die Plasmastruktur ist eine bedeutend andere; sie wird

so stark und grob vakuolosiert, dass der ganze Plasmabe-

standteil auf spárliche Fáden und einen kiimmerlichen Rest

um den elliptischen Kern, der entweder an die Basis oder
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gauz an die Seitenwand angepresst ist; so sind alle Zellen

der mehr unteren Hálfte der ansa descendens und der Bie-

gimg in die aisa ascedens beschaffen; hier in dem aufstei-

genden Arme der Schleife ándern sich die Zellen von neuem;
sie werden beinahe kubisch, 0-008 mm hoch und ebenso lang,

Abb. 24. 1. Schnitt durcb die Wand des unpaaren Ausfiihrungsgan-
ges der Speicbeldriise: die Zellengrenze ist undeutlieh, die Kerne
stebeu unter lang koniscben Fortsátzen, die in das Lumen binein-

ragen. 2. Scbnitt durch die ansa descendens: stark vakuolisiertes

Plasma. 3. Scbnitt durcb die Wand von ansa ascedens: Plasma
netzartig. 4. Fingerartiger Fortsatz aus dem unpaaren Speicbel-

gange von oben, fein gerippt. 5. Scbnitte durcb dieselben Fortsátze.

ihr Plasma wird fein retikulár, ohne Vakiiolen, die Kerne
werden rundlich; so ist die ganze ansa ascedens und ihr

obereš Ende, das an den driisigen Teil angrenzt, beschaffen;

dieses Ende ist nur unansehnlich im D. indem es 0-08 mm
in der 1. und 0-03 m,m in der q. Achse misst.
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6. Histologie des driisigen Teiles.

Die Driisenzellen des ersten uad zweiten Komplexes s

sind 0-015 mm hoch, zylindrisch, oben gerade, oder schwach i

ausgebogen, protoplasmareich mit einem runden, mittelstán-

digen Keme; sie sind einschichtig und fiihren keinen Sam-

Abb. 25. Schnitte durch die Wand eines Tubulus des ersten (vor-

deren) Speicheldríisenkomplexes. — 1. Am Anfang der sekretori-

echen Funktion, 2., 3., 4. spátere Stadien derselben: Vakuolisation
des Plasma und Deformierung der Kerne. c Centren, k Kern,

,

s Sekret.

melapparat (Sekretianisvakuole). — Die Zelleii des dritteu

Komplexes, d. i. des langen Schlauches, sind ebenso wie die

vorhergehenden beschaffen, aber niir 0-004 m,m hoch, dafiir
'

0-02 mm, lang, also bedeutend lánger als hoch, rechteckig. .

Alle Zellen sind gut gegeneinander abgesetzt, — man i

beobachtet sogar Interzellularliicken, — haben an der Basis >

eine strukturlose Basalmembran, an der sich hie nnd da ein i

flacher Kiern findet, den wir den an die Schláuche sich an-

heftenden Tracheen zuschreiben.
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Die feine Stniktur der Zellen ándert sich jedoeli be-

deutend je nach dem Sekretionsziistande derselben; ich hábe
dies speziell au den Zellen des ersten Kompiexes beobaehtet
nud fand bei der Imago folgende Reihenfolge der histologi-

schen Bilder.

Am Anfang, vor Beginn der Sekretion (Abb. 25, Fig. 1)

-^aren die Zellen hoch, prismenformig, oben und an den
Ecken abgerundet, u>ngleich hoch, einige niedriger, einige

hoher; das Plasma war dicht, gleichmássig netzartig, bis zu-

sammengefilzt, mit kleinen, sich intensiv mit EH fárbenden,

1 z 3

Abb. 26. Schnitt durch die Wand eines Tubulus des mittleren

Speieheldrúsenkomplexes. 1. am Anfang', 2., 3. in spáteren Stadien

der sekretorischen Tátigkeit.

dem Netze anhaftenden Kornchen, deren chemische Reaktion
mir unbekannt blieb; an der Basis pflegen einige Vakuolen
zii sein, der obere Saum ist senkrecht fein gestreift, mehr-
mals mit einigen Vakuolen, oben mit einer feinen Membrán;
der Kern ist einer an Žahl, drehrund, lánglich rund elliptisch,

ja auch nierenformig, immer gleichmássig glattrandig, mit

einer Membrán, gleichmássig verteiltem, feinem Netze, auf

dem feine, gleich grosse Chromatin-Kornchen angehángt

sind; diese Kornchen sind jenen im Plasma befindlichen

áhnlich, ich komnte jedoch keinen Úbertritt vom Kornchen
in das Plasma beobachten; der Kern ist 0-006—0-008 mm
i. D., in seiner Mitte befindet sich ein Kernkorperchen, das

etwa ein. Viertel des Kernes einnimmt-, es ist entweder

drehrund, vollig schollenartig, oder dentlich aus 2—3 geteil-

ten Schollen zusammengesetzt; ringsum kann ein heller Hof
bestehen; a,uch um den Kern, welcher mittelstándig oder

etwas der Basis genáhert ist, beobachtete ich ofter einen ge-

niigend grossen, kreisrunden oder elliptischen, hellen hyali-

nen Hof von doppeltem Kerndurchmesser-, seine lange Achse

liegt in der 1. Zellachse; bei vielen Kernen hat er jedoch
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gefehlt; wegen seines ungleichen Vorkommens auf demsel-i

ben Schnitte halte ich ihn nicht fiir ein durch Konservation í

verursachtes Artefakt. Uber den Kernen, iinter dem Sáiime,

sind sehr dentlich 1—2 drehrunde Centriolen in einem klei-

1

nen., hyalinen Plasmahofe, der hie und da zipfelformig aus-

gezogen ist — zu beobachten,

In der weiteren Fortsetzung der Sekretion (Abb. 25,

Fig. 2) verliert sich der hyaline Hof, um den Kern und die

Sekretkorner ans dem Plasmanetze; das Plasma wird grob

vakuolisiert, die Streifung der obersten Schicht hort auf stel-

lenweise, namentlieh an der Basis, in der unteren Hálte wie-

der dicht verfilzt, der Kern erscheint heller, wenn gieioh im-

;

mer noch kreisrund, sich weniger intensiv fárbend; sein Chro-

1

matim ist nicht mehr so schon gleichmássig verteilt, aber in t

mehrere, grossere und kleinere Brockel zusammengedrángt;

die Nukleolen sind wahrnehmíbar und in ihrer Form unver-

ándert; es ist mir nicht gelungen, den tjbertritt von Chroma-

tinmassen des Kernes in den Plasimakorper zu beobachten;
|

Centren hábe ich vermisst.

Noch spáter (Abb. 25, Fig. 3) werden die Plasmavakuo- \.,

len in der oberen Hálfte der Zelle immer und immer grÓsser n

das Plasmanetz dagegen oben feiner, zerrissen, sich schlech-

ter fárbend, an der Basis angeháuft, verfilzt, der obere Um-
jj

riss der Zelle unregelmássig wellenformig, die Zelle selbst "

bedeutend niedriger und weniger voluminos, offenbar durch

Verlust des Sekretes; der Kern ist jetzt deutlich unregelmás-

sig polygonal, mit abgerundeten Ecken und zerrissenem Chro-

matinnetz; die Centren sind in den letzten beiden geschilder-

ten Stadien nicht wahrnehmbar; schliesslich finden wir, dass

an mehreren Stellen oben die Zellhaut zerreisst umd die ispár-

lichen iTberreste der oberen Plasmapartien sich dem bereits

in das Lumen diffundierten, fliissigen Sekrete beimischen

(Abb. 25, Fig. 4) ; ich hábe keine regenerierenden Zellen in i

den Speicheldriisen beobachten konnen.

Die Mikrostruktur des zusammengeronnenen Sekretes -

ist auf den Schnitten fein granuliert, hie und da mit einigen

beigemischten Fáden, die von dem nicht voUstándig zerfalle-

nen Plaismaretikulum herriihren; es ist iiberall geronnen zu i|
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findem und forbit sich nach EH-Eosin Fárbung leicbt gelblich.

Sein chemiscbe Bescbaffenbeit wurde nicbt untersucbt; es

wird wobl Zucker invertieren und Albumináte abspalten kon-

nen, denm die Chrysopen, ausser AphideM {KVovimQw). auch

ihre Exkremente (Zucker), verzebren, wie icb direkt an Tie-

ren, die bungrig in ein Glas mit Apbidenkolonie gebracbt

wurden, beobacbtet bab.
»Die Speicbeldrúsen der Insekten sind an den binteren

Maxillen und zwar am lateralen, binteren Rande derselben

angelegt, sie miinden dort nocb paarig beim Embryo aus.

Wenn bei dem ausgebildeten Insekt meist die Múndung eines

unpaaren Speicbelganges am Grrunde des Hypopharynx, zwi-

seben letzterem und dem Labium, anzutreffen ist, SO' bandelt

es sicb biebei um ein sekundáres Verbalten, das erst im wei-

teren Entwicklungsverlaufe, wábrend der spáteren Embryo-
nalstadien, zustande kommt und mit der Ausbildung einer

unpaaren Unterlippe im Zusammenbange stebt.« (Heymons,

pg. 103).

Wenn wir nun bei Chrysopa wieder eine gewisse Paar-

beit in dem Endabschnitte des Speicbelganges finden, so ist

das nicbt, in Bezug auf die vorangebenden Sátze, eine Rúck-

kebr zum primitiven, urspriinglicben Zustande, sondern ein

sekundárer Zustand, eine Neubildung, die geAvissermassen

den Ursprungszustand immitiert, ja nocb mebr, gradiert, in-

dem der Ausfluss des Speicbels nicbt am Grnnde des Labi-

ums, sondern an seiner distalsten Peripberie zustande kommt.

VI. Theoretische Schlussfolgerungen.

Wenn wir nun den Bau aller drei beschriebenen Drii-

sien von einem Standpunkte betracbten, so sind die Mandibu-

lardriise und Stinkdriise eigentlicb nacb einem und demsel-

ben Plane gebaut, beide baben grundsátzlich dieselben Be-

standteile, nur ist das sekretoriscbe Element bei der Mandi-

bnlardriise konzentriert, dagegen bei der Stinkdriise mebr

zerstreut und zwar auf der ganzen Oberflácbe des Reser-

Yoirs; das und der abweicbende Bau der Wánde beider Re-

servoirs sind jedocb nur Abstufungen derselben Zustande in

verscbiedener Ricbtung. Anders ist die Speicheldrúse gebaut,
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da hier vollig- die SekretioDsvakuolen fehlen und der sekre- c

torische Teil einschichtig ist, mdem die Sekretioiiszelleii imr /

eine Schicht bilden und nicht durch Deckzellen belegt sind; '

jedoch leitet die Emibryologie (Heymons) auch die Speichel- !

driisen von den serialen Koxal- (Krural-) driisen, gleichwie i^

die Mandibulardriisen ab.
'

Durch den gleichen Bau der Mandibulardrúse und der

prothorakalen Stinkdríise der Chrysope ist die Vermutuug,

dass die letztere auch eine vocrii seiner ursipriinglichen Lage
dislozierte seriále Kruraldriise des I. thorakalen Segmentes

ist, schon aus dem Grunde zutreffend, weil auch bei den CM-
lopodem die serialen Wehrdriisen des I. Korpersegmentes

(dessen Pleuren und Riicken.schild allerdings dem Prothorax

+ Mesothorax der Insekten entsprechen) , die seriále Kru-

raldriise des 1. Fusspaares vorstellt; ihre jetzige Lage ist

gleichwie bei der Chrysope unter den Seitenrándern des

Riiokenschildes auf den Pleuren (Heymons). Was bei Scolo-

pender und Lithobius auf dem 11. Ruimpsegmente geschah,

konnte bei Ckrysopa auch auf dem I. Rumpfsegmente gesche-

hen; die seriále Kruraldriise des eigentlichen I. Rumpfseg-

mentes bei Chilopoden scheint auf die Maxillipeden dislo-

ciert zu sein und als Giftdriise zu fungieren, was Heymons
ansagt, jedoch nicht behaupten will; die Stinkdriise der Chry-

sopen wiirde, dann der Giftdriise des Maxillipeden homo-

log sein.

Wenn wir die Moglichkeit einer ziemlich weiten Dis-

locierung der Krudraldriisen in gewissen Fallen embryologisch

direkt beobachten kounen {IÍ-EYMoi<}s-Scolopender) und wenn

wir in's Auge fassen, dass die Cerci als urspriingliche Fuss-

anlagen ganz dorsal an die Mediáne geriickt sind, sowie auch

Stigmen bei Dytiscideiilarven, Coccineliden und Miicken-

puppen etc, so liegt nichts im Wege einerseits die Krural-

driisen bis zur Mittellinie der Bauchseite, andererseits bis zur

Mittellinie der Riickenseite wandern zu lassen; hiemit wiir-

den wir eine einheitliche Abstammung der versohiedensten

zusammengelegten Hautdriisen von den serialen Kruraldrii-

jen bei den Insekten bekommen; bei diversen Insektengrup-

pen wáren sie nur verschiedenartig verlegt, behalten oder

reduziert; ich behalte mir vor, diesen Gedanken in einer dem-
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náchst zu erscheinenden Arbeit iiber die segmental ange-

ordneten Dorsaldriisetn bei Cantharis (Coleoptera) weiter

auszuarbeiteii.*) Auch das Blutspritzen der Cimbexlarven

und Coccinellideiilarven etc. kann, wie gezeigt wird, durch

*) B e m e r k u n g. Bei dieser Gelegenbeit mache icb auf

-

merksam, dass icb bei Cantharis (Coleoptera) eine ganze Série seg-

mental angeordneter Tergaldriisen sowobl bei Imago, wie aueb

bei Puppen (nicbt aber bei den Larven) fand. — Die Publikation

dieses Gegenstandes wird demnáchst erscbeinen; vorláufig lasse

icb bier die tJbersetzung einer kurzen Notiz aus dem Bobmiscben
folgen, die als Referát iiber meinen Vortrag in dem Bericbtsblatte

der IV. Versammlung d. bobm. Naturforscber und Arzte in Prag
1908 erscbienen ist: y>Cantharis bat zwei Typeu von Wehrdriisen;

erstens: ansstiilpbare, epidermale Sáckcben auf dem binteren

Kande der Pleuren des 2.—6. abdominalen Segmentes, um deren

Kutikula grosse, einzellige Driisen eingelassen sind, die netzig

strukturiertes Plasma und 1—2 Kerne baben; sie miinden in ein

balonartiges i der Cbitinbaut eingelassenes Reservoir, das durch
ein Kapillarrohrcben mit der Oberfláche in Verbindung steht;

dieses Robrchen verláuft scbief; die Wánde des Reservoirs sind

stark chitinisiert, stark licbtbrecbend und werden durch eine spe-

•zielle Zelle produziert, die das distale Ende der Sekretionszelle

umgibt; also Analogon einer trichogenen Zelle; die Drúsenzelle

und die Reservoirzelle sind Abkommlige der Epidermiszellen. —
Zweite Tjqje der Webrdrlisen sind zusammengesetzte Beuteldrúsen,

die seriál, paarig auf den Tergiten der 1—8 Abdominalsegmente
gelegen sind; die grossten sind auf dem 8. Tergite; bei der Imago
sind die 1—7 Paare stark reduziert und funktionieren nur die letz-

ten auf dem 8. Tergit gelegenen; bei der Puppe aber funktionie-

ren alle 8 Paare: ibre Miindung erscheint von oben als kreisrunder
Diskus; auf den Scbnitten wird ersicbtlicb, dass der Diskus als

Deckel funktioniert, eine feine, zentrale Offnung bat und mit vie-

len feiuen Haaren bedeckt ist; unter dem Deckel ist auf einem
eingewachsenen, randartigen Vorsprunge der Driisenbeutel be-

festigt; derselbe bat: starke Muskularis, (und zwar cirkuláre, wie
auch longitudinale) und ein geráumiges Lumen, das mit bláseben-
formigen, grossen, kleinkernigen, vakuolisierten, lose angebáuf-
ten Zellen angefúllt ist; die grossen Vakuolen sind voli Sekret; die

Zellen eutstammen einer Epithelscbicbt, die bie und da, nament-
lich auf dem Grunde der Driise, erbalten ist, und baben keine Aus-
fiihrungsgange, das Sekret diffundiert in ibre interzelluláren
Rjiume; sie stellen ein bláscbenartiges Gefiige vor. — Im Falle
der Gefabr stiilpt der Kafer die pleuralen Bláscben und das Se-
kret der Driisenzellen verfliiebtigt; gleicbzeitig werden bei der
Imago die Driisen des VIII. Tergites entleert, indem die eigene,
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Atrophie (Reduktion) der segmentaleai Driiseu, beim Behal-

ten der Offnimg, erklárt werden.

Es ist nicht meine Absicht schon híer und jetzt auf die

Literaturkritik der Kenntnisse iiber die ektodermalen serialen

Driisen des Insektenkorpers einzugehen; es entfállt deswegen

auch die ZusaimneoisetziUiig der Literatur iiber unseren Ge-

genstand, die auf Vollstándigkeit Anspruch machen wiirde;

dieselbe wurde schon mehrmals vorgenommen, z. B. voii

DiMMocK, Packard, Borgert, Berlese, Filipenko, Suslov

u. a.; im ganzen verdient das Thema sogar in deskriptiver,

wie auch in der theoretischen Hinsicht noch weiterer ausgie-

biger Verfolgung, Bearbeitung und skrupuloser Abschátzung.

Gliicklicher haben sich die Verháltnisse bei den Crusta-

ceen gestaltet, gelosst von Vejdovský in seiner vorziiglichen,

fiihrenden Arbeit: »Zur Morphologie der Antennen und Scha-

lendriise der Crustaceen«; hier wurde ein voli funktionieren-

der Apparat sg. Trichter zwischen dem Coeiomsáckchen und

dem Kanálchen gefunden; diese unerwartete Entdeckung hat

eine Reihe von Arbeiten inauguriert (Awetik-Ter-Poghos-

siAN, Plenk etc, Sháfferna), die dann ganz gleiche oder

áhnliche Verháltnisse unter den Krustern fanden; da auch die

embryologischen Arbeiten von Buinskij und Waite das

Coeiomsáckchen von Mesoderm, das Kanálchen von Ektoderm

ableiten, ist die nephridiale Nátur beider Krusterdriisen fest-

gestellt.

Die Untersuchungen Thon's an den Koxaldriisen der

Spinnen (Holothyriden) erinnern an áhnliche Verháltnisse,

die sich bei Krustern vorfinden; auch hier findet sich ein

Coeiomsáckchen differenziert; jedoch der Tricher fehlt voU-

stándig.

Die Myriapoden (Heymons, Rossi) stimmen embryolo-

gisch und anatomisch mit den Insekten gánzlich iiberein; hier

starke Muskulatur zusammengezogen wird; es tritt dann aus der

Driisenoffnung eine triibe Fliissigkeit, die in Form eines Trop-

fens auf den Diskushaaren erstarrt; sie wird nach einer Weile von

dem Kafer mit den Hinterfiissen abgerieben und entfernt. — Bei

diesen Erscheinungen verbreitet sich um das Tier herum ein Ge-

stank nach Miiusen.
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wie dort scheinen die Nephridienapparate gánzlich verloiren

gegangen; es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass weitere

Fuude aii Tnsekten unsere Auffassung in mancher Hinsicht

korrigieren werden.

Peripatus steht immer noch fiihrend vor den Krustern,

Spinnen, Myriapo-den und Insekten, indem er beide Apparate
Nephridien wie Kirnraldriisen wohlentwickelt und funktionie-

rend sich zu besitzen erfrent.

tTber die Beziehungen der Insekten zti Krnstern und
beider zum Peripatus ist das letzte Wort bisher noch nicht

gefallen.

Ein A'ergieich der Nephridienbildungen bei Crustaceen

mit denen der Annulaten ist derzeit nach Vejdovský nicht

móglich

VII. Literatur.

Awetik-Ter-Poghossian, Beitrág'e znr Kenntnis der Exkretions-

organe der Isopoden, laiaug*. Díssl, Leipzig, 1909.

Berlese a, Gli Insetti, Milano 19G9.

BoRGERT H., Die Hautdruseii der Tracbeaten, Inaug*. Diss. Jena 1891.

BuiNSKij P., Nabljudenija nad embrioiialnym razvitiem Mala-

kostraka, Zapiski Novoroiss. Obšestva Estestvoispytatelej,

Odessa, 1895.

BiMMOCK G., On s-ome glands, whioh open externally on Inseets,

Psyche, Vol. III„ pg. 387—401, 1883.

DuFOUR L., Recherches sur les Orthoptres etc, Paris 1834.

DuNNOGH I. Me., Uber den Bau des Darms und seiner Anhange
von Chrysopa perla L., Archiv fiir Naturgeschichte 75. Jhrg.

1909.

FiLíPENKO J., Uber die Kopfdrusen der Tbysanuren, Z. f. w. Zool.,

Leipzig, 1908.

Henneguy L. F., Les Insectes, Paris 1904.

Heymons R., Die Entwicklungsgeschichte der Scolopender, Stutt-

gart 1901.

KoLEE I. H., Tnsektenkunde, Berlin 1893.

IvuHNE K. F., Vergleichende Untersuchungen uber das Gebirn,

Kopfnerven und Kopfdrusen des gemeinen Ohrwunnes (Forfi-

cula auricularia), Jena, Ztschr. Natw,, 1913.

Packard A., Text Book of Entomology, New York 1898.

4



50 XI. Dr. Karel Šulc: Uber die Stinkdrusen und Speicheldrlisen

Plenk J., Zur Kemitnis der Anatomie mid Histologie der Maxillar-

driise bci Copepcdeai, Wien, 1911.

Kamdchr, Athai:dk.iigen iiber die Verdanui.gswerkzeuge der lu-

sekten, Halle 1811.

líossi G. L., Le glaiidole odorifere dell' lulus eonimunis, Z. f. w.

Zool., LXXIV, Leipzig, 1903.

EosTOCK M., Eie Netzflúger Deutschlands, Zwickau 1883.

ScHAUFFUss C, Eiitomologisches Wochenblatt 25. Jhgg. No. 48,

49, Leipzig.

ScHNiíiDER G. T., Symbolae, ad Monographiam geiieris Clirysopae

Leach, Vratislaviae 1851.

ŠULC K., O nkterých r-czrámých obranných žlázách n hmyzu.
Vstník IV. Sjezdu eských pírodozpytc a léka, Praha
llfUS.

SusLOV S., iiber die Kopfdrusen einigen niederer Orthopteren, Zool.

Jahrb. XXXIV., 1912, Jen a.

Thon K., o žlázách Holothyrid, Reg. Soc. Scient, Bohemica, Vst-
ník, Praga, 1SC5.

Vejdovský F., Zur Morphologie der Antennen und Schalcndriise

der Crustaeeen, Z. f. w. Zool., LXIX, 1901, Leipzig.

Waite F., The struoture and develoiDment oí the antennal glands

in Homarus americanus M. E. Cambridge, Mass. U, S. A., 1899.

Nmec B., Studie o Isopodech I., Vstník král. spol. nauk 1895, II.

ibidem 1896.

Nasonov N., Kurs entomoLogiji, as I., Naružnye pokrovy nas-
komych, Varšava 1901. *^



XII.

Poznámky k vývoji žeber u lovka.
z ústavu pro histologii a embryologii eské university v Praze.

Napsal

Prof. Dr. Otakar V. Srdínko.

Se 2 tabulkami a 1 obrazcem v textu.

Pedloženo v sezení dne 20. února 1914.

^'^ývoj žeber ii lidských zárodk nebyl dosud do detail

prozkoiimán, a již v r. 1894 S. S. Minot ve své knize na po-

tebu toho poukázal/) Od té doby osvtlen byl sice znamenitou
prací Ch. Mli.era (1906) vývoj chondrothoraxu, avšak de-

taily pemny chrupavoitýoh žeber v kost žeberní a perma-
nentní chrupavku žeberní dosud nebyly popsány. Zabýval
jsem se v poslední dob tímto pedmtem a podávám zde vý-

sledky svých pozorování v ossifikaci žeber u lovka.

Aby obraz byl celkový, pedešlu jednak nejnutnjší po-

znatky srovnávací anatomii, jednak to, co o vzniku žeber u lo-

vka dosud jest známo.

H. ScHAuiNSLAXD (1906) podal v Hertwigov píruce**')

ve svém obsáhlém pojednání: »Die Entwickelung der Wir-

belsáule nebst Tippen und Brustbein« výborný pehled o srov-

návací anatomii žeber. Ze lánku jest patrno, že ušel a c h i í

se setkáváme poprvé v ad tvorstva s ástmi skelettu zva-

*) S. S. Minot: Lehrbuch der Entwiekelungsgeschichte des

Menschen. Nmecký peklad od S. Kaestnera 1894 pag. 428.

**) Handbuch der vergleich. u. experim. Entwickelungslehre
der Wirbeltiere. Bd. III. Tb. II. pag. 339-572.

Vstník král. eské spol. nauk. Tída II. 1
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uými žebry, jichž význam vsak není u všfecli obratlovc

stejný; vtšina autor rozeznává nyní vzhledem na uložení i

žeber k svalstvu horní žebra {sdacJiii, amphihia, amniota a z
'

ásti erossopterygin) a žebra dolní (ganoidei, teleostei a dip-

neusti). O vzniku žeber není dosaženo dosud jednotného ná-

zoru :

Gegenbauer, Goette, Balfour, Goppert a j. považují

žebra za výtvory pátee, kdežto O. Hertwig, Rabel,

Bruch, Fick, Kolliker, Hasse, Born zastupují názor, že

žebra jsou samostatné útvary, vznikající z mezisvalového va-

ziva myomer. Pro nkteré skupiny obratlovc, jako na p.
pro chrupavité ganoidy, schází dosud vyšetení vývoje žeber.

O žebrech amniot nalézáme v literatue více theoreti-

ckých úvah, než skutených pozorování o jejich vj^voji. B.

Claus odvozuje žebra od píných výbžk, kdežto Gegen-

bauer od dolních oblouk obratl, Goette od horních oblouk, ij

C. K. HoFFMANN tvrdí, že žebra jsou pvodní intervertebrální

ástí, vyrstající zo skelettogenní vrstvy kolem chordy, které

samostatn ossifikují. Bruch, Kolliker, Hasse, Born, Babl

a j. jsou toho náhledu, že žebra jsou samostatné útvary, které

vznikají ve vazivových septech mezisvalových a které se se-

kundárn pozdji pileují k píným výbžkm nebo k t-

lm neb horním obloukm obratl. Schultz, Gegenbauer a

Schauinsland odvozují žebra od doleních oblouk obratlo-

vých; jsou to výrstky doleních oblouk primitivních obratl

a jsou útvary segmentálními. Každé žebro se vztahuje ke kau-

dálnímu oddílu píslušného prvosegmentu.

Pro vývoj žeber u lovka nalezneme nejnovjší a nej-

detailnjší údaje v knize Keieel-Mallov a sice v pojednání

Ch. R. Bardeenov o vývoji skelettu a vaziva.*) Bardeen

sleduje vývoj pátee a hrudníku ve tech periodách: blaste-

mové, chrupavkové i kostné. Žebra v period první jsou zcela

a všechna založena u zárodk lidských 11 mm. dlouhých; u

zárodk dlouhých 7 ymn ješt scházejí. Lze tedy souditi, že se i

zakládají u zárodk asi 8—9 myn dlouhých. Pouné pro toto

jsou schematické obrázky Bardeenovy na str. 334. (obr. 231 '

*) Keibel-Mall: Handbuch der Entwickelungsgeschichte des

Menschen. I B. pag. 296-456. 1910,
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a 232) jakož i obrazy modell ze stadia blastemového na str.

! 338 (obr. 240, embryo 7 mm á\., obr. 243, embryo 9 imn dl. a

obr. 246, embryo 11 mm dl.).

Možno pokládati za jisté, že processus costales n stadia

blastemového jsou založeny u všech skleromer u stadia 8 mm
dlouhého a že ke konci prvního msíce u stadia 9 mm dlouhého
poíná differencování prvoobratl thorakálních od krních a

bederních v tom smru, že processus costales u skleromer
hrudních siln se vyvinují, takže u stadia 11—13 mm jsou

velmi dlouhé, jak Bardeenovy obrazce 232 a 239 znázorují.

Y každé polovici blastemového obratle vystoupí sou-

asn ti primární centra chondrifikaní, jedno pro processus

neuralis, druhé pro processus costalis a tetí pro tlo obratle.

Možno ihned poznamenati, že pi nastoupení ossifikace sho-

duje se umístní center ossifikaních s centry chondrifika-

ními. Processus costales blastemové zanou chondrifikovati

u stadia dlouhého asi 12—13 mm. Distální konce jejich rostou

velice rychle ventráln, což vysvítá ze srovnání prvních dvou
modell Mllerových, z nichž první náleží embryu 13 mm
dluohému a druhý embryu 17 nm zdélí. Chrupavková žebra,

která vznikají v fblastemových kostálních výbžcích prvo-

obratl, jsou oddlena od obratl hustou tkání a pozdji se

Tytvoí klouby a vazy. Blastemové distální konce žeber mají

nejprve smr horizontální, na další jich rst však mají vliv

srdce a játra. Distální blastemové konce žeber spojují se bla-

stemovou tkání v sternální lištu u stadia 17 mm dlouhého.

Tato lišta splývá proximáln se základem klíku a sahá di-

stáln až k blastemu sedmého žebra. Srst konc dalších, di-

stálnji uložených, pravých žeber v sternální lištu nedje se

vždy v pravidelném sledu. Osmé žebro jest spojeno s blaste-

mem sedmého a deváté s osmým; desáté se upevuje na de-

váté. Toto spojení se dje v druhé polovici druhého msíce a

sice nejprve piklonním konce jednoho žebra k pedcháze-

jícímu a teprve pozdji se spojují také kraje žebra. Když
srdce vstoupí do thoraxu, spojují se kraniální konce sternál-

ních lišt navzájem a tak jest dán základ sternu (embryo

32 mm). Nkdy nastoupí srst kaudáln díve než uprosted

sterna. Processus ensiformis vzniká srstem pruh, ulože-

ných kaudáln od každé sternální lišty; osmý pár žeberní se
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na jeho vzniku neiícastní. Chondifikace v sternálních lištách (

np.stnpiije, když se vytvouje nepárové sternum. Chondrifi-

kare pestupuje podle Mllera ze žeber i na sternum a od-

dlení ehrupavitých žeber od sterna nastoupí sekundárn;

jiní badatelé udávají pro sternum vlastní chondrifikaní

centra.

U žeber stejn jako u obratlú a kosti lirudní se ro^ezná-

A^^ají primární a sekundární ossifikaní centra. Primární se

objevují za doby embryonální, sekundární teprve dlouho po

porodu. Ossifikace žeber poíná se díve než v obratlech. Ke
konci druhého msíce v^^stupují v šestém a sedmém žebru

ossifikaní body, které se pak objeví rychle také v ostatních

žebrech. Ossifikaní centrum v prvním žebru se vytvoí oby-

ejn díve než ve dvanáctém; na konci druhého msíce jsou

centra ona ve všech žebrech pítomna, pouze ve dvanáctém

nkdy se dostaví o nco pozdji.

Body ossifikaní vznikají v blízkosti úhlu žeberního a

šíí se rychle smrem k hlavice i ve smru k sternu. Ke konci

tvrtého msíce jest pomr kostného žebra k chrupavce že-

berní asi stejný, jako u dosplého. Sekundární centra vystu-

pují za doby puberty a sice jedno pro kloubní plochu hlaviky,

jedno pro kloubní plošku tuberkula a jedno pro ást tuberkula,

která se neúastní kloubu. asto se zdá, že na tuberkulu jest

pouze jedna epifysa; tuberkulum 11, a 12. žebra nemá oby-

ejn žádné epifysy. Spojení epifys s tlem žebra nastává po

20. roce, spojení epifysy a hlaviky až po 24. roce.

Ossifikaní centra žeber mají charakter subperiostální.

Pvodn byly patrn všecky obratle opateny žebry. Po-

zdji žebra nkde vbec odpadla, jinde se záhy slouila s ást-

mi obrati. Tak srostou na p. krní žebra záhy a úpln

s obratlem a v krajin lumbální, sakrální a ocasní obsahují

u všech amniot píné výbžky obratl žebra, která díve

nebo pozdji s nimi srostla. Jest známo, že na takových mí-

stech, kde žebra byla potlaena, výminen nkdy pece opt
vystupují.

O šíení se ossifikace v žebrech udává Bade, že ossi-

fikace postupuje od centra smrem dorsálním rychleji k sted-

ní áe, než na stran ventrální a že ossifikaní hranice na

dorsální stran jest u všech žeber stejn vzdálena od stední
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roviny neb ocl postranních oblouk píslušných obratl,

kdežto ossifikaní hranice konc ventrálních jest od spodní

roviny vzdálena nestejn. Ossifikaní hranice prvního žebra

jest mediální rovin nejbližší, u posledního žebra nejvzdále-

í njší. Bade udává, že na konci 14. týdne nastoupí ossifikace

u všech žeber.

MiNOT poznamenává, že každé primitivní žebro se dif-

ferencuje blicTn vývoje ve ti ásti: proximální kostnou

;

(t. j. vlastní žebro anatom)^ stední^ chrupavkový^ oddíl

(t. j. chrupavka žeberní) a distální, sternální nebo ligamen-

tosní ást.

Pozorování moje se vztahuje na nkteré detaily ossifi-

kaního pochodu v žebrech lidských embryí od polovice tetího

msíce embryonálního až do narození.

Vlastní pozorování.

Studium prbhu ossifikace žeber jest velice usnadnno
tou okolností, že ossifikace v jedjiotlivých žebrech nastupuje

v nestejné dob, takže zhotovíme-li sérii píných ez levou

i
nebo pravou polovicí stny hrudníku ze zárodku lovka ze

3. nebo 4. msíce vývoje embryonálního, nalezneme na ezech
jednak žebra s pokroilou ossifikací, jednak žebra s poína-

jící ossifikací, jednak také žebra dosud chrupavitá. Není

proto teba pátrati po takovém stadiu, kde by ossifikace

práv zaínala, protože u embryí ze 3. ms. i ze zaátku
4. ms. na sériích píných ez stnou hrudníku lehko vy-

hledáme žebra hoení nebo spodní, ve kterých jest ossifikace

ve stadiu poáteném, kdežto v žebrech 6. a sousedních jest

pokroilejší.

Embryo ze 4. ms., 12-5 cm d 1 o u h é.

I*istoupím proto ihned k popisu význaných stadií ossi-

fikace 6. žebra levé strany zárodku lidského ze 4. ms. (délka

12-5 cm). Celá série provedena byla ve frontální rovin, takže

I
pední a zadní konec žebra zasaženy jsou více podéln, kdežto

,
postranní ást žebra, jest zasažena pín.

;

Na frontálním ezu žebrem, kde jest zasaženo spojení

' jeho s chrupavkou sternální jest chrupavka žeberní nialo-
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bunná a obalena jest perichondriem, které smrem laterál-

ním se stlušuje na hoení stran žebra a postupujíc od ster-

na na stranu laterální se rozšiuje a rozdvojuje ve 2 vrstvy.

Na spodní hran žebra jest periehondrium zbarveno inten-

sivn erven fuchsinem.

Na dalších ezech, na kter^Th chrupavka žeberní byla

zasažena již pín, jest složena z bunk, mezi kterými jest

zcela nepatrn hmoty mezibunné a buky uloženy jsou,

zvlášt pod perichondriem, do ad rovnobžných s perichon-

driem. Periehondrium na pleurální stran barví se intensivn

erven, kdežto na stran laterální barví se mén intensivn;

na laterální stran zaíná se v nm vytvoovati zóna ídkého
vaziva.

Obr. 1. na tab. I. znázoruje pomry na dalších ezech.

Chrupavka se stává zvlášt v centru velkobunnou, hmoty
základní pibývá, periehondrium se rozestoupilo ve 2 zóny,

jednu tsn pi chrupavce a druhou periferní; mezi obma
zónami hustého perichondria je zóna ídkého vaziva. Na
mediální stran vnitní vrstvy perichondria objevuje se inten-

sivn se barvící proužek. Tento proužek stává se zvlášt na

nkterých praeparátech velmi patrným svou lesklostí, takže

jest možno nazvati ho svítícím proužkem. Proužek tento jest

prvním zjevem, kterým se ohlašuje ossifikace žebra. Jedná se

patrn o zvápenatní perichondria v tchto místech, kterážto

pemna podmiuje ono intensivní zbarvení. Proužek tento

rozšiuje se nahoru a dol tak, že po ase vidíme, že celé peri-

ehondrium kol chrupavky jest zvápenatlé, a záhy že na nm
se objevují osteoblasty, které zpsobují rst perichondrální

kosti do zóny ídkého vaziva, která jest uložena mezi vnitní

a zevní vrstvou perichondria.

Další ezy v sérii vykazují takové pokroilejší stadium,

ve kterém vidíme uvnit velkobunnou chrupavku, urenou
k destrukci, zevní perichondrální prstenec kostný, pak zónu

ídkého vaziva a konen zevní vrstvu hustší perichondria.

V tomto stadiu tedy pedstavuje žebro rourovitou kost, jejíž

vnitek vyplnn jest chrupavkou (obr. 2.).

Na dalších ezech pistupuje nov}^ zjev, se kterým vždy

pi ossifikaci žebra se setkáváme. Kostný prstenec rozšiuje

se mohutn zvlášt na hoení hran a krom toho otvírá se
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na pleurální stran z poátku nepatrným okénkem, které se

však pozdji, jak uvidíme, rozšiuje v široká vrata. Tímto
okénkem vniká do velkobunné clirupavky, která se dosud
nalézá uvnit žebra, mladá, embryonální deová tká, která

ehrupavku rozrušuje poínajíc od pleurální strany (obr. 3.).

To dobe jest vidti na obrazci. Krom toho vidíme na tomto
obrazci, že ona zóna ídkého vaziva mezi vnitním, nyní již

skostnatlým perichondriem a mezi zevní vrstvou perichon-

dria jest mohutná, široká, zvlášt pi hoení hran.
Isa obrazci 4., kde žebro zasaženo jest podéln ezem

í frontálním, vidíme jednak, jak chrupavka velkobunná pe-
chází smrem k pátei v obyejnou ehrupavku embryonální

;

malobunnou, Hddíme, jak]^ posí|Upujíc z pravá na stranu

í levou, vrstva skostnatlélio perichondria se stenuje, jak dále

I

v tomtéž postupu zóna intraperichondrální ídkého vaziva se

[

sužuje tak, že na levém konci pi pátei po vymizení této zóny

ob vrstvy perichondria opt s© scházejí a spojují ve vrstvu

jedinou práv tak, jak to vidíme na konci pedním žebra pi
í
spojení s chrupavkou sternální.

Na etných jiných sériích od embryí mladších než jest

! práv popsané, nebo o nco starších možno vidti ješt nkteré

I

další detaily v poátku ossifikace, na které si proto dovoluji

ješt poukázati.

Embryo ze 3. m -s í c e 7 cm á 1.

Zde vidíme na píných ezech chrupavkou žeberní tam,

kde zaíná práv ossifikovat, že onen lesklý proužek na pleu-

rální stran jest nkdy zprohýbán jedním anebo dvma záezy,

kteréžto se v dalším vývoji pemní ve skuliny neboli okénka,

kterými vniká pak do vnit deová tká, aby rozrušila

ehrupavku velkobunnou. Série tato zárove dokazuje, že os-

sifikace v 5. a 6. žebru jest nejpokroilejší. Na píných
ezech ossifikujícím žebrem, vidíme jednak na pleurální

stran okénko se vnikající tkání deovou, jednak rst spodní

hrany žeberní do zóny intraperichondrální. Na ezech dalších

otvírá se okénko ve vrata a krom toho zaíná rsti také in-

tensivn hrana horní. Ješt na dalších ezech rozšíí se vrata

na pleurální ploše tak, že žebro nabude typického tvaru pod-

kovy, otevené smrem k dutin pleurální, kterážto podkova
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vyplnna jest chrupavkou velkobunnou; do této chrupavky

Viniká z plenrální strany deová tká. Postnpnjerae-li v sérii i

k dalším ezm shledáme, že podkova zaíná se opt uzavírat' 1

tak, že pi pátei nalezneme optn prstenec kostný kolem i

ve]kol)nncné chrupavky a na posledních ezech vidíme pouze

chrupavku s perichondriem tak, jako na ezech koncem ped-
ním. —

Embryo ze 3. msíce 7-5 cm d 1.

Série tato zbarvena byla smsí Biondiovou, takže chru-

pavka zbarvena jest zelen, kost intensivn erven, vazivo,

svalstvo mén erven, krev v cévách oranžov. Tato methoda

barvící hodí se zde k tomu cíli, aby zjištn byl moment, ve

kterém nastupuje zvápenatní perichondria na pleurální ploše

žebra a vzniknutí díve popsaného lesklého proužku. Proužek

barví se totiž intensivn karmínov, kteréžto zbarvení vzniká

tím, že zvápenatlé perichondrium barví se souasn i fuch-

sinem a oranží. Na zadnjšícli ezech, v kterých nalézáme vy-

tvoené okénko na pleurální stran žebra, jest možno pozoro-

<rat zmnu chemické reakce, která nastupuje pi vnikání de-

ové tkán okénkem do velkobunné chrupavky. Kdežto p-
vodn jest chrupavka basofilní a barví se methodou Biondi-

ovou nelen, vidíme, že basofilieijejí mní se vnikáním deové
tkán v acidofilii, takže na praeparátech tch vidíme jako by

do velkobunné chrupavky na pleurální stran vnikal požár.

Embryo z 3, msíce 7-5 cm d 1.

Zhotovil jsem z nkolika žeber tohoto embrya série hori-

zontálních ez, na kterých vidti jest vznik a rozvoj lesklého

proužku na ventrální ploše žebra postupujíc od konce ster-

nálního do zadu. Rovnž tyto ezy ukazují první okénka

v onom lesklém proužku na pleurální ploše žebra a vnikání

deové tkán do velkobunné chrupavky.

Embryo z p o--á t k u 4. msíce 9-5 cm d 1.

Série tato obsahuje píné ezy 10. a 11. žebrem pravé

strany a co za upozornní stojí jest toto: Na píném ezu
pedním koncem 11. žebra vidíme jednak vznikání lesklého
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j!

proužku na ventrální stran žeberní chrupavky, jednak vi-

li

díme A^ytvoování arkádovitých oblouk na periferii chru-
i| pávky pi perichondriu. Ony arkádové oblouky jsou známky
j direktní ehondrifikace vaziva perichondrálního. Krom tobo
i^ jest krásn vidti na této sérii rsti horní i dolní hranu že-

;
berní, dále rozrušování chrupavky velkobuncné deovou

t| tkání a konen ješt jeden nový zjev, totiž otvírání dutiny

I
kostní také na laterální stran. Cévstvo, které do dutiny žebra

j

vniká, jest v pímém spojení s arterií a vénou interkostální,

jak na etných ezech této série jest možno se pesvditi.

Embryo z e 4. m s í c e, 12 cm dl.

Z této série píných ez sluší se zmíniti o tom, že le-

; skly proužek na pleurální stran žebra záhy po svém vzniku

li

se rozštpuje ve 2 proužky oddlené zónou svtlou, která

j|

jest ve spojení se zónou intraperichondrální. Rozštpení prouž-

k nastupuje však pouze nkdy a pi tom centrální ást jest

poátkem pro kost perichondrální, kdežto druhá polovice roz-

štpeného proužku, která jest ve spojení s periferní vrstvou

I

perichondria, svoji lesklost a barvitelnost pozdji ztrácí.

Totéž embryo; série ez h o r i z-o n t á 1 n í c h.

; Na ezu horizontálním, který zasáhne pední konec žebra

jj

až tam, kde na pleurální stran objeví se v lesklém proužku

I
okénka pro vstup tkán deové do chrupavky, všimneme si

jednak perichondria, jednak vnitního uspoádání chrupavky.

I

Na pedním konci vidíme malobunnou chrupavku s bukami
nepraAndelnými, roztroušenými, kol níž nalézá se normální

perichondrium. Smrem v zad poíná záhy na pleurální ploše

svtlý proužek, který zasažen jest na horizontálním ezu po-

déln, na zevní ploše žebra jest vazivové perichondrium, vl-

nit probíhající. Smrem v zad pemuje se chrupavka ne-

pravideln uspoádaná v chrupavku s bukami a pruhy zá-

kladní hmoty, urit orientovanými. Podlouhlá osa bunk i

trámc smuje od pleurálního perichondria k perichondriu

zevní plochy. V uritém míst vidíme, že jednak proužek na

pleurální ploše žebra se stlušuje, jednak perichondrium zevní

že tvoí záez do chrupavky, takže v tom míst povstává sú-
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ženina ehrupavky, kterou možno nazvat krkem ossifikaním.

Od tohoto krku smrem v zad vidíme dv zmny; jednak v pe-

rieliondriu se objevuje oisteogenní vrstva a sice na stran pleu-
i

rální i na stran zevní, kterážto se smrem do zadu stlušfuje.
«;

Zárove na stran laterální vystupuje v perichondriu urité

rozdlení ve 3 zóny, totiž zónu osteogenní, zónu vaziva íd- ^

kého, do které kost se šíí a zónu zevníbo vazivového peri- i

ehondria. Jednak ádíme na chrupavce, že za krkem orientace
'

trámc ve smru dorsoventráhiím pozvolna se ztrácí, chru-

pavka se stává velkobunnou, až konen veškerá orientace

vymizí a clu'upavka jest rušena mladou deovou tkání, vni- ij,

kající okénkem na plem-ální ploše žebra.
'

Embryo ze 4. msíc e, 12-5 cm d 1.

Série tato zhotovena byla v rovin tangentiální, rovno-

bžn se stední sagittalní rovinou tla zárodku tak, že za-

sažena byla žebra podéln v rovin vertikální. I na této sérii

vidti jest dobe krek ossifikaní, tvoený záezem peri-

chondria na horní i dolení hran žebra. Dále vidíme zde dobe,

jak postupuje differencování perichondria, prohlížíme-li ez
od ventráhiího konce k dorsálnímu, na 3 zóny osteogenní,

ídkou iníraperichondrální a zevní vazivovou.; Rovnž na

chrupaA^ce vidti jest pemna malobunné ehrupavky em-

bryonální v ehrupavku orientovanou a pechod této do ehru-

pavky velkobunné.

Embryo ze 4. m s. 14 cm d 1.

Byla ezána souasn 4 žebra a série zbarvena haema-

toxiliuem a cosinem.

Na prvních ezech vystupuje na pleurální stran svtly

proužek barvící se znan cosinem. Perichondrium na obou

hranách jest široké a chrupavka zasažena jest na ezu ve

form, kde hmota mezibunná jest vyvinuta ve tvaru trámc
orientovaných na nkterých místech dorsoventráln.

Na dalších ezech chrupavkové buky se zvtšují, ori- >

entace trámc mezibunné hmoty ve smru dorsoventráhiím

mizí. Na stran pleurální rozestupuje se perichondrium ve

svtlý proužek, který se šíí kolem celého žebra a ve vazi-
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vové perichondj.'ium. Na q>boii hranách, vidíme osteogenni

vrstvu perichondria, pak širokou zónu ídkou a od ní zevní,

hustší vazivové perichondrium.

Další ezy v sérii obsahují chrupavku velkobunnou
beze vší orientace, osteogenni kruh perichondrální vytvoen
jest již kolem celého žebra. Nejtlustší jest kostní proužek na
ploše pleurální a na obou hranách. Na stran laterální jest

ješt tenký. Ossifikace perichondrální postupuje ve vazivu

zvlášt na hranách, takže jest vidti již vznik daiších trá-

meku kostných.

Jeden z dalších ez, znázornný na obr. 5. jest mnohem
pokroilejší. Vidíme, že perichondrální kostný kruh zmo-

hutnol a zvlášt na hranách že roste do zóny intraperichon-

drální. Krom toho však pozorujeme na tomto ezu prvé okén-

ko na pleurální ploše žebra, kterým poíná vnikati mladá de-
ová tká do velkobunné chrupavky.

Obr. 6. znázoruje žebro, jehož kostná ást má tvai

podkovy, otevené vsmrem k dutin pleurální a vyplnné
zbytky destruované chrupavky a mladou deovou tkání.

Na dalších ezech dorsálních postoupí ossifikace enchon-

drální ponkud dále, takže uvnit perichondrální kostní pod-

kovy \'idíme nepravidelnou, chobotnatou kost enchondrální.

Kost tato mnohdy na píném ezu tvoí ostrvky nepravi-

delné uvnit deové hmoty, která vypluje prostor podkovy.

Obr. 7. zasahuje žebro ješt blíže k pátei a vidíme tam
zvápenatlé trosky (?hri:pavité obložené kostí enchondrální a

kol nich podkovu perichondrální, šíící se smrem zevním do

vaziva.

Na dalších ezech st^enuje se kost perichondrální a

uvnit zaíná se objevovat chrupavka velkobunná, takže

konen zcela blízko u pátee setkáme se s obrazci takovými,

jaké jsou znázornny na obrazci 6. a 5.

Totéž embryo; série ezu horizontálních.

V této sérii najdou se ezy, kde ossifikace žeber postou-

pila tak daleko, že ve stední ásti tla žebra nacházíme pouze

kost perichondrální, kdežto smrem ke konci sternálnímu i pá-

tenímu objevuje se také v ostrvcích kost enchondrální a ko-
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iieí-n pi konci sternálním i páíením nalézáme na povrchu

kost perichondrální, uvnit chrupavku.

Totéž embryo; ezy píné, barvené podle
B i o n d i h o.

ílezy této série jsou velice instruktivní pro seznání, jak

se bhem ossifikace mní reakce chrupavky. Kdežto na ezech,

kde kolkolem jest prstenec perichondrální, nalézáme uvnit
chrupavku zelen zbarvenou, tedy basofilní, vidíme na ezech

dalších, kde okénkem na stran pleurální vstupuje do vnit

tká deová, že mní se reakce chrupavky v blízkosti této

tkán, nebot chrupavka se barví erven, tedy acidofiln. Vy-

padá to tak, jak již díve bylo eeno, jako by okénkem oním

vnikal do chrupavky požár.

Embryo lovka ze 4. m s., 13 cm d 1.

Od embrya tohoto zhotovil jsem sérii 6., 7. a 8. žebrem

pravé strany a zbarvil smsí Biondiovou. Uvedu zde pouze

nkteré další zjevy, které na obraze 5.—7. nevystoupily.

Pedn vidti jest tu a tam, že dutiny deiíové v kosti

perichondrální otvírají se do centrální dutiny, kde byla díve

chrupavka. Dále vidíme, že na ezu, ve kterém 6. a 7. žebro

práv nabylo tvaru podkovy, jest 8. žebro ješt kruhem. Sm-
rem dorsálním postupujíce v sérii dojdeme k ezm, kde žebro

tvoeno jest ím dále, tím více pouze kostí perichondrální,

kdežto chrupavka a vznikající ostrvky kosti enchondrální,

jsou ze žebra na stranu pleurální více a více eliminovány, až

konen dojdeme k ezm, kde žebro jest tvoeno skoro pouze

kostí perichondrální. Tato kost ukazuje jednu zajímavost n

sice to, že trámce kostní, které vyrstají od kostního perichon-

drálního prstence, dávají poznat uritou orientaci a sice ho-

rizontální a navzájem rovnobžnou. Budu míti píležitost v ji-

né práci tímto zjevem se blíže obírati.

Na ezech, které blíží se k pátei, objevují se zase pi
kosti perichondrální na její mediální, i pleurální stran

ostrvky kosti enchondráhií a konen pi pátei jest kost peri-

chondrální vyplnná chrupavkou.
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Zárodek lovka ze 7. msíce, 34 cm dl.

Série tato obsahuje píné ezy druhým žebrem pravé

i strany. Fixace provedena formialinem, tvrzení v líhu po 14

dn a ezy z parafinu barveny methodou Biondiovou.

Typické ezy z této série vybrány jsou a znázornny na
'J tab. IL, . ^"^-11.

Na pedních ezech vidíme malobunnou chrupavku
sklovitou, obklíenou vazivovým perichondriem, které na jed-

notlivých místech souvisí s acidofilními pruhy, jež se obje-

I

vují i3od perichondriem v základní hmot chrupavky, jsouce

I

rovnobžný s povrchem. Pruhy tyto jsou známkou apposio-

nelního rstu chrupavkyna povrchu chondrifikací perichondria.

Na dalších ezech pemuje se chrupavka malobunná
v chrupavku velkobunnou a sice hlavn na periferii žebra,

kdežto v centru obsahuje buky menší a mén etné. Peri-

ehondrium se rozestupuje ve známé 3 zóny, z nichž zóna ossi-

fikaní jest již zejm vyvinuta a jeví tendenci rsti do zon>'

í
intraperichondrální. Zóna posledn jmenovaná jest široká a

' pechází zvlášt na hranách do tetí zevní zhuštné ásti peri-

chondria.

Obrazec 8. znázoruje žebro v takovém stadiu, kde kol-

; kolem vytvoen jest kostný pruh perichondrální, který se

šíí do zóny intraperichondrální a vnitek vyplnn jest zcela

chrupavkou.

Další ezy jeví první stopy rozrušování chrupavky velko-

bunné, které jest zpsobováno mladou tkání deovou, jež

I

se sem dostává nikoliv okénkem v kosti perichondrální, nýbrž

I

55 partií dorsálnjších. Destrukní pochod v chrupavce po-

i
stupuje velice rychle, takže na jednom z dalších ez vidíme

již pomr\% jak znázornny jsou na obr. 9.

Uprosted ezu vidíme poslední zbytek chrupavky,

kdežto periferie jest vyplnna mladou deovou tkání a zbyt-

i
ky, neboli troskami zváj^enatlé základní hmot}' chrupavité,

na kteréžto trosky usazují se osteoblasty a vytvouji první

i

trámeky kosti enchondrální. Praeparáty jsou daleko názor

-

' njší než obrazce, protože po použití barviva Biondtova do-

I

cílíme krásného differencování : trosky chrupavky barví se ih-

I

tensÍAni zelen, mladá kost erven a buky deové oranžov.
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Na dalších ezech vidíme, že chrupavka úpln zmizela

a vnitek perichondrálního kostného kruhu vyplnn jest zcela

trámeky kosti enchondrální se zbytky chrupavky a mladou

deovou a ossifikaní tkání. Pi tom vidíme, že pleurální

polovice jest vj^lnna hustší tkání než polovina laterální.

Ješt dorsálnjší ezy ukazují, jak perichondrální kruh

zane se na pleurální stran žebra otvírati tak, že vzniká nej-

prve okénko a pozdji široká vrata., kterými kommunikuje

vazivo perichondrální s tkání enchondrální. Podobné otevení

perichondrálního kruhu, ale v míe mnohem menší, mže na-

stoupiti na stran laterální žebra. Na dalších ezech vidíme

perichondrální kost optn ve tvaru podkovy, která jest ote-

vena smrem k dutin pleurální a vyplnna jest trámci kosti

enchondrální, v nichž zbytky chrupiavkové stále lze vidti.

Mezi obojími souástkami žebra jest zachována pesná hra-

nice, kterou možno sledovat na obr. 10 i 11. Kost enchondrální

tvoí jednak ploténku subchondrální, která se pikládá ku ko-

sti iDerichondrální, jednak trámce, které od této subchondrální

ploténky v rzných smrech vycházejí. Dutiny deové kosti

enchondrální a perichondrální jsou od sebe oddleny a vý-

minen zasahuje ^dutina enchondrální až do kosti perichon-

drální. Na pleurální ploše žebra trí trámice enchondrální kosti

voln do zóny intraperichondrální, nejeví však takovou ten-

denci k rstu, jako trámce kosti perichondrální, omezujíce

se na prostor, který byl vyplnn díve chrupavkou a jen tu

a tam se zdá, že šíí se kost enchondrální do vaziva. Tendence

rstu trámc perichondrálních jetet daleko bujnjší, itakže

záhy na dalších ezech vidíme, že kost perichondrální zmo-

hutnla a SA'"ým kvantem na píném ezu daleko pedí kost

enchondrální. Pi tom poznamenávám, že lze pozorovat uri-

tou orientaci trámc, zvlášt v kosti perichondrální a tu a

tam i v kosti enchondrální. Orientace tato jest ve smru dorso-

ventrálním. Ossifikace perichondrální zasahuje vazivo velmi

rychle, takže lze vidti souvislost mezi vlákny vazivovými a

vlákny již pojmlutými do kosti. To zvlášt jest patrno na

obrazci 12 a 13 tabulky II., kde vidím'e, jak buky vaísivové

jsou rychle obkliovány hmotou kostní. Zdá se, že máme tu co

initi s metaplasií vaziva, ke které se teprve pozdji pidruží

kost neoplastická, vytvoená osteoblasty.
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Zatlaoval]! kosti enchondrální postupuje velmi rychle,

takže na obrazci 11. vidíme již pouze zbytek enchondrální ko-

sti, oddlený svtlým obloukem od kosti perichondrální. Zby-
tek onen nalézá se na obrazci II. na právo nahoe.

Zhotovil jsem z téhož zárodku ješt adu sérií rznými
žebry v rzných rovinách a sice sérii 8. žebrem levé strany

v horizontální rovin, sérii 9. žebrem levé strany v rovin fron-

tální a sérii 7. žebrem na ezech píných.

O a Q 4

8. 9. 10.

Z tchto zajímavá jest hlavn série v rovin horizontální

a frontální, protože na ní vidti jest dobe jednak ossifikaní

krek žeberní chrupavky, o kterém nahoe jsem se zmínil,

jednak pemnu chrupavky bhem ossifikace.

Nejstarší stadium, kterým jsem se obíral, pochází již

od novorozeného dítte a sice jest to série 6. žebrem levé stra-

ny dítte 6 dnu starého a série 10. žebrem levé strany dítte

,
3 dny starého.

N'a sérii píných ez G. žebra levé strany dítte 6 dn
* starého (fixace byla provedena formalínem, tvrzeno v líhu a

barveno podle Biondiho) poznáváme následující stav: Na
^prvním ezu, ve kterém vymiizela již chrupavka a její místo

zaujala enchondrální koist, obsahující zbytky chrupavkové, vi-

díme pouze malý proužek kosti perichondrální na hoení a

dolní hran žebra tak asi, jak to znázornno v textu na obr. 1.

Xa dalších ezech pibývá pozvolna kosti perichondrální tak,

že ve A^^zdálenosti asi 1-2 on od sternálního konce chrupavky

žeberní vidíme stav znázornný na obr. 2. v textu. Na pí-
I ném ezu, vzdáleném od pedního konce chrupavky žeberní
" asi 2 cm (obr. 3.), tvoí kost perichondrální již tenký oblou-

ek. Na laterální stran žebra kost tato zaujímá asi Vs pi-
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ného prezu, kdežto "/g vyplnny jsou kostí enchondrální.

Na ezu, vzdáleném asi 2-7 cm od pedního konce, vidímei

pomor kosti perichondrální a enchondrální, jak znázoruje]

obr. 4. Obrazec 5. znaí ez, vzdálený od ezu obrazce 4. asii^

3 mm. Kost enchondrální tvoí zde asi V2 plochy ezu, kdežtoj

druhá polovina vyplnna jest kostí perichondrální. Na ezech

dorsáln uložených pibývá istále kosti perichondrální, kdežtaj

kost enchondrální se uchyluje na pleurální stranu blíže horní

hrany žeberní. Obraz 6. znázoruje ez vzdálený od pedního

konce žebra asi 3^/2 cm. Kost enchondrální tvoí nepatrný

zbytek na pleurální stran žebra, kdežto ostatní ást ezu vy-|

pluje kost perichondrální. Na dalších ezech konen vymizí!

úpln kost enchondrální a veškeré ezy, ve vzdálenosti 3^/2 cm

až 6 cm. od pedního konce žebra jsou tvoeny pouze houbo-

vitou kostí perichondrální, která má obrys, znázornný na

obrazci 7, v textu. Teprve na ezech zcela dorsálních, blíží-

cích se zadnímu konci žebra, zaíná se objevovat optn kost]

enchondrální a sice asi ve vzdálenosti 6 cm od pedního konce

žebra a IV2 í^^'^- od zadního konce žebra. Objevování kosti en-

chondrální zaíná na píném ezu zase na pleurální stran

žebra pi horní hran, jak to jest vidti na obr, S. a pibý-j

vání kosti enchondrální pokrauje velice rychle, takže kost

perichondrální tvoí záhy pouze ploténky na laterální a pleu-

rální stran žebra, jak to vidíme na obr. 9. a 10. Zadní hranice

ossifikaní jest vzdálena od zadního konce žebra asi 5 mm.

Na sérii zhotovené z 10. žebra levé strany dítte 3 dn}

starého pozorujeme podobnou situaci. Píný ez tohoto žebra

má hlavn v prostedních ástech corporis costae a v zadních

ástech jiný obrys; jinak však vidíme, že pední ást tohoto

žebra od pedního konce v délí asi 3^2 ^''? obsahuje kost peri-

chondrální a enchondrální, další partie od 3^/2 cm až 6 CW' od

pedního konce žebra tvoena jest pouze kostí perichondrální,

kdežto 3. partie mezi 6—7^/4 cm obsahuje zase kost enchon-i

drální i perichondrální.

\ývoj žeber ve vku dtském až dO stavu dosplého, ja-

kož i osud kosti enchondrální na pedním a zadním konci žeber

hodlám sledovati a podati o tom zprávu ve sdlení dalším.

Výsledky dosavadního pozorování jest možno shrnouti

následovn

:
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1. Pi vývoji žeber kostných u lidských zárodk byla
zjiišliia rffzná stadia, kterými každé žebro prochází. Vzhle-
dem k píným ezdm z prostední ásti corporis costae mož-
no rozeznávati tato 3 hlavní stadia:

1. Stadium kosti perichondrální vyplnné chrupavkou.
Stadium toto jest zapoato vytvoením lesklého proužku na
pleurální stran žeberní ehrupavky, kterýžto proužek pak se

šíí kolem celého prezu žebra a pi tom roste ventráln i

dorsáln. Další etapa jest prstenec kostný, který se perifern
od primárního svtlého proužku rozšiuje do vaziva periehon-

drálního, pi emž však vnitek vyplnn jest chrupavkou.

; Poslední etapa tohoto stadia, která tvoí pechod k následují-

• ímu stadiu, jest stadium podkovy, t. j. otevení perichon-

drálníbo prstence na stran pleurální, vznik okénka a pozdji
širokých vrátek, takže žebro na píném ezu má tvar ko-

fStné podkovy, vyplnné chrupavkou.

2. Druhé stadium jest žebro tvoené kostí perichondrál-

ní i enchondrální. Okénkem nebo vrátky, o kterých díve
byla zmínka uinna, vniká totiž do ehrupavky mladá de-
rová a ossifikaní tká, které chrupavku rozruší, takže z ní

zbudou pouze známé trámec základní hmoty chrupavkové, na

nž se pozdji ukládají vrstviky kosti enchondrální. K tomu
teba poznamenati, že v první polovici embryonálního vývoje

hraje kost enchondrální v žebrech pouze podružnou úlohu,

nebo, jak bylo popsáno, tvoí nepatrné trámecky tu a tam

uvnit kosti perichondrální; za to v druhé polovici embryo-

i

nálního vývoje vzmáhá se kost enchondrální hlavn pi pední

I

a zadní hranici ossifikaní, tvoíc mohutnou, houbovitou

[výpl prostoru, který byl díve zaujat chrupavkou.

{

3. Ve tetím stadiu kostné žebro tvoeno jest kostí pe-

irichondrální, kdežto kost enchondrální byla úpln elimino-

vána na stranu pleurální, takže u novorozeného dítte jest celá

prostední ást tla kosti žeberní tvoena pouze kostí peri-

chondrální a pouze pední a zadní ást se skládá z kosti pe-

richondrální i enchondrální.

II. Co se detail dotýe, které zjištny byly pi ossifi-

kaci žeber lidských zárodk, dlužno uvésti toto: ossifikace

žeber úastní se nejen chrupavka, nýbrž také a v míe stejné,
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ba vtší, vazivo pericbondrální. Ossifikace zaíná primární

metaplasií vrstviky perichondria na pleurální ploše chru-

pavitého žebra, kterážto metaplasie rozšiuje se kol celého

obrysu píného ezu žebra, postupujíc souasn od prosted-

ku chrupavitého žebra ku konci sternálnímu i vertebrálnímu.

K této primární metaplasií pistoupí teprve sekundární neo-

plasie kosti na podklad vaziva. Jakmile se vytvoil metapla-

stický proužek kostní, rozestoupí se pericbondrium ve 3 zóny,

zónu osteogenní neboli vnitní, zónu ídkého vaziva, intra-

perichondrální neboli stední, a zónu hustšího vaziva neboli

zevní. Mezi tím chrupavka se teprve pipravuje k úasti na

ossifikaci. Kost pericbondrální vytvouje výbžky pro hoení

a dolení hranu a otvírá se okénkem a pozdji vrátky na stra-

nu pleurální, takže vzniká typické stadium po dlíovy. Pozna-

menati sluší, že v pozdjší dob a sice v 7. msíci vývojovém

možno zjistiti, že pericbondrální kost roste do periferie meta-

plasticky a teprve na kost vytvoenou metaplasticky pímo
z vaziva pirstá další vrstva kosti, vytvoená osteoblasty.

O vzniku lesklého proužku pi ossifikaci dlouhých kostí zmi-

uje se na podklad pozorování ossifikace u menky, mloka,

pták, ssavc i lovka Janošík, který považuje rovnž první

vrstviku pericbondrální kosti za metaplastickou bez úasti

tkaniva losteoidníbo.

Rovnž u nkterých nižších obratlovc popsána byla

stadia pi vývoji žeber, která upomínají na pomry zjištné

mnou u lovka. Tak Schauinsland zjistil u Sphenodona, že

žebro ossifikuje pouze pericbondráln a enchondrální ossifi-

kace bhem embryonálního života že vbec nenastupuje.

Rovnž u želv bylo zjištno C. K. Hoffmannem, že zvápena-

tlá chrupavka žeberní jest úpln resorbována.

Enchondrální ossifikace nastupuje u lovka v žebrech

až v druhé polovici embryonálního vývoje, pi emž se pozo-

ruje jednak zmna architektury chrupavky, jednak zmna
reakce tkán chrupavkové.

Trámce základní hmoty v chrupavce embryonální jsou

nepravideln uspoádány. Chystá-li se chrupavka k ossifikaci

nebo k destrukci, pozorujeme vytvoení orientace trámc ve

smru dorso-ventrálním. Tato orientace však blíže k hranici

destrukní nebo ossifikaní optn se ztrácí. Orientace ve
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smru dorsoventrálním jest patrná v chrupavce nejlépe v mí-

[ st, které oznaeno bylo za ossifikacní krek.

[
Eeakce chrupavky, pvodn basofilní, mní se v mo-

' mentu, kde do chrupavky vniká mladá tká deová, v acido-

filní a pouze zbytky základní hmoty, které pojmuty jsou do

kosti enchondrální, zstávají basofilními.

III. Osud kosti enchondrální vysvítá nejlépe na žebru
' novorozeného dítte. Tam seznáno, že prostední tetina ko-

1
stného žebra tvoena jest pouze kostí perichondrální, kdežto

kost enchondrální byla pozvolna úpln eliminována na stranu

pleurální a souasn resorbována.

Žebro zárodku lovka ze 4. ms. pedstavuje nám v pro-

\
stední partii své délky kostnou rouru, která smrem k pá-

tei a k sternu pechází v rouru vazivovou, perichondrální;

vnitek celé této roury kostní i vazivové vyplnn jest chru-

i

pavkou. V druhé polovici embryonálního vývoje (7. ms.)
pedstavuje nám každé žebro rouru kostnou, která jest již

mnohem delší, jsouc prodloužena až blízko k pátei a ku
sternu, kde pechází v rouru vazivovou. Kostná roura jest

však na pleurální stran otevena širokou skulinou, kterážto

: skulina se smrem k pátei a ku sternu sužuje, až konen
v pedu i v zadu úpln uzavírá. Skulinou onou vniká do

kostní roury deová tká a destruuje v prvé polovici

embryonálního vývoje úpln clirupavku, v druhé polovici vy-

tvouje processem neoplastickým kost enchondrální. Vytvo-

ená kost enchondrální jest u novorozeného dítte ve stední

ásti žebemí kosti úpln eliminována; zachována jest pouze

na pedním a zadním konci žeber. Osud její v tchto ástech

není dosud znám.

Vysvtlení k tabulkám.
Tab. I.

[

Obr. 1.—4. Frontáhn ezy 6. žebrem levé strany zárodku lid-

f
ského ze 4. msíce, dlouhého 12-5 cm.

! Obr. 1. Píný ez chruipavkou žeberní. Perichondrium vy-

i kazuje ti zóny: vnitní neboli osteogenní, stední ídkou neboli

I

intraperichondrální a zevní husté perichondrium. Zvtšení
í Reichert ok. 4, obj. 4.

Obr. 2. Píný ez stadiem kostiiochrupavitým. Kolem

I

prstenec kosti perichondrální, uvnit velkobunná chrupavka.
' Zvtšení totéž.
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Obr. 3. Píný ez stadiem' kostno-chrupavitým. Na pleu-

rální stran vzniká v kostném prsténci okénko. Hoení hrana že-

bra roste do periobondria. Zvtšení totéž.

Obr. 4. Frontální ez zadní partií žebra. V právo stadiTiim

kostnoi-chruipavité; v Tevo pi pátei chrnjpavka s perichondriem;

Zvtšení jako u obr. 1,

Obr. 5,—7. Píné ezy žebrem zároidiku lidskébo ze 4. m-
síce, dlomhébo 14 cm (baematoxyliin, eoisin). Reichert ok. 4, obj. 4.

Obr. 5. Stadium' kostno-chrupavité s okénkem na pleurální

stran.

Obr. 6. Stadium kostné podkovy perichondrální s troska-

mi chrupavky.
Obr. 7. Stadium koistné podkovy perichondrální, rostoucí do

periferie a dutiny chrupavkové s nepatrným kvantem koisti enchon-

drální.

Tab. II.

Obr, 8.—11. fieizy druhým žebrem pravé strany zárodku lid-

ského ze 7. msíce, dloiihého 34 cm (foirmialin; Biomdiovo barvení).

Reichert ok. 4, obj. 4.

O b r. 8. Stadium koistno-chrupavité.

O b r. 9. Stadium kostné (periehoindrální i enchondrální kost),

pouize uprosted poslední zbytek chrupavky.
Obr. 10.—11. Mohutnní kosti perichondrální a eliminace

kosti enchondrálíní.

Obr. 12. a 13. Rst kosti perichondrální na opíném ezu
žebrem zárodku lidského ze 7. msíce, dlouhého 34 cm. Oba obrazce

vzaty jsou z ezu na obr. 10. Zeiss komp. ok. 3, hom. im. 2 mm.
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XIII.

Uber das Xantholinen-Subgenus Vulda
Jacq. Duval (Coleoptcra).

Von
Dr. Fr. G. Rambousek

(Aus dem zoologischen Institute der bohm, Universitát.)

Mit 1 Tafel.

Vorgelegt in der Sitzung am 1. Mai 1914.

Vorwort.

Das Genus Xantholinus Serville gehort zu einer der

schwierigsten Staphylinidengruppen, da einige Repraeseu-

tanten nainentlich Xantholinus linearis Oliv. ánsserst va-

riiren, und iiber die palaearktische Region weit verbreitet

sind.

Die Xantholinen zerfallen in einige Gruppen und zn

denen gehort auch das Subgenus Vulda Buvol.

Einige Autoren wollen dieses Subgenus als selbststán-

diges Genus aufstellen (Reitter und nach schriftlieher Mit-

teilung auch Dodero) — aber da ich im Folgenden eine ITber-

gangsform beschreibe, mochte ich es vorziehen, Vulda a 1 s

Subgenus bei Xantholinus zu béla s sen.

Die Zusammenziehung zweier alter Arten oder Genera

halte ich fiir eine fiir niitzlichere Tátigkeit als neue Beschrei-

bungen, mit welchen jetzt insbesondere die lepidopterologische

Literatur so iiberháuft ist, dass man fast eine jede Art (Sphin-

gidae!) mit einem besonderen Gattungsnamen belegt hat, ohne

die Kopulationsfáhigkeit zwischen diesen »Gattungen« zu be-

riieksichtigen.

Sitzber. der k. \<. bohm. Gess. d. Wiss. II. Classe. 1
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Es wird bald auch uninoglich sein, zwei gleichnamige

Individuen zum Beispiel von Parnassius Apollo zu finden

und ebenso ist es mit den Beschreibungen insbesondere in der

Carabo- und Cerambycidologischen Literatur.

Autoren, die iiber die Variabilitat, uber Mendelismus,

zoogeographische Verbreitung u. s. w. keine AJinung habeu,

suchen aus rein »milii-suchtigen« Zwecken solche Individuen

neu zu benennen, die nur durch ganz geringfiigige Merkmale
sich unterscheiden.

Reitter hat in seiner atisgezeiclineten Monographie:

»Bestimmungstabelle der Staphyliniden-Gruppen der Othiini

und Xantholinini aus Europa und den angrenzenden Lán-

dern« das genus Xantholinus in eine natiirliche Reihe von

Subgenera zerteilt, daneben aber Vulda als selbstándiges Gre-

nus aufgestellt.

Im Vergleiche zu den anderen Gruppen (Staphylinus,

Atheta, Zyras u. s. w.) scheint os doch wohl besser, auch

Vulda nur als Suhgenus des Xantholinus gelten zu lassen,

da die Gattungsunterschiede (groBere und gewolbtere

Augen, breitere und lágere Fliigeldecken, lángere Tarsen

etc.) nicht so groB sind!

Die Uberšicht der Xantholinen-Subgenera ist also fol-

gende

:

Calontholinus Reitt.

Niídobius Ths. (von Reitter mit Recht als Suhgenus b-
hándelt!).

Gyrohypnus Steph.

Metaclinus Reitt.

Milichilinus Reitt.

Xantholinus i n s p e c.

TypMolinus Reitt.

Typhlodes Sharp.

Vulda DuvAL.

Die Arten des Subgenus Vulda sind bis jetzt nur aus

der Provence, aus Italien, Dalmatien und der Tiirkei bekannt.

Sie leben in tiefen Laublagen (nach Dr. Lokay), in

Baumwurzeln, unter der Rinde und in Siimpfen (nach

Fauvel) .
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Da die Arten dieses Subgenus zu den hoehst seltenen

Káfern gehoren, ist liber die Larven derselben noch nichts

bekaniit,

Unziigánglich wiaren mir die Fauvel-sohen Typen, so

dass mir alle von Fauvel angegebenen Merkmale nicht geuug
klar sind, ebenso kenne ich auch den von S. Malcolm Came-
RON beschriebenen XanthoUnus {Sbg. Vulda) ottomanus Cam.

nicht, da mir der Autor diese in einem einzigen Exempláre
,bekannte Art nicht zur Ansicht senden konnte.

Zn besonderem Danke bin ich Herrn Agostino Dodero
in Genna fiir die Einsendung des schonen Materiales ver-

pflichtet.

Mein hochverehrter Staphylinenlehrer Herr Dr. Max
Bernhauer, dem ich diese Arbeit widme, hat die Typen der

beiden neuen Xantholinen nntersucht und als neiie bestáttigt.

BestimmungstabeUe der Arten.

1. — Die Fliigeldecken nicht breiter

als der Kopf nnd wenig lánger

als der Halsschild. Kopf grob

punktiert, ohne Metallglanz, das

erste Flihlerglied reicht wenig

iiber den Hinterrand der Augen,

Beine, ziemlich kurz und robu-

ster gebaut .1. dalmatinus n. sp.

— Die Fliigeldecken breiter als

der Kopf und viel lánger als der

Halsschild 2

2. — Die Seiten des Thorax (nach

Cameron) parallel, Kopf und

Halsschild schwarz ohne Metall-

glanz 2. ottomanus Cameron.

— Die Seiten des Thorax hinter

der Mitte ausgeschweift, vorne

und hinten am breitesten, min-

destens der Halsschild braun, mit

Metallglanz . 3
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:

3. — Kopf parallel mit deutlich

markierten stmnpfen Hinterecken

der Schláfen 3. gracilipes J. Duval.

— Die Schláfen ohne stumpfe

Hinterecken 4

4. — Die Seiten des Kopfes mehr
nach hinten verbreitert, fast pa-

rallel, die vorletzten Fiihlerglie-

der nur schwach quer .... 4. angusticollis Fauvel.

— Die Seiten des Kopfes nach

hinten stark verengt, bei den Au-
gen am breitesten die vorletz-

ten Fiihlerglieder stark quer . . 5. Doderoi n. sp.

1. Xantholínus (Vulda) dalmatínus n, sp.

Systematische Stellung

Durch die Kopfbildung, kiirzere Tarsen iind kiirzere

Fliigeldecken sehr ausgezeichnet und einen deutlichen Uber-

gang zum Subgenus Vulda Duv., das deswegen von den Xan-

tholinen nicht zu trennen ist, bildend.

Der Kopf áhnlich wie bei Vulda gebildet, ebenso die

Mundteile und die genáherten Fiihlerwurzeln, aber die Beine

robuster mit kiirzeren Tarsen und die Fliigeldecken viel kúr-

zer als bei den anderen Vulden.

Genaue Beschreibung.

Der Kopf tiefschwarz, hinten braun durchscheinend,

Halsschild pechbraun, die Fliigeldecken braun mit sehr

schwachem Metallglanz, Abdomen schwarz, die Hinterránder

der Segmente und die Spitze braungelb. Die Mundteile,

Fiihler und Beine rotlich.

Der Kopf wenig lánger als breit, parallel, mit abge-

rundeten Hinterecken, vorne dicht, in der Mitte u. hinten

spárlicher mit ziemlich groben Punkten besetzt, auBerdem

namentlich vorne mehr chagriniert. Die Seiten des Kopfes

mit circa vier lángeren Wimpern und mehreren kiirzeren

Haaren. Zwischen den 2 Porenpunkten der Stirne, in welche
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die von den Augsen schrág nach innen gerichteten Furchen
einmiinden, sehr dicht chagriniert und zwischen beiden Fur-
chen mit einer erhohten glánzenderen Mittellinie.

A u g e n ziemlich groB, aber nicht so viel vortretend,

Clypeus in der Mitte vorgezog-en, das Mittelhockerchen eben-

so, die Fiihleransátze deiitlich iiberragend.

Die Oberlippe in der Mitte wenig eingeschnitten,

nur mit vier lángeren Wimpern und mehreren kurzen
Haaren.

Die K i e f e r n mát einem in eine Kante zu deren áuí3e-

ren Seite verlaufenden Zahn, hinter dem Zahne breit aus-

gehohlt und áuBerst glatt. Die Unterseite auJBen von der Ba-
sis bis zur Mitte gefurcht.

Das vorletzte Glied der Kiefertaster deutlich lánger als

das vorhergehende, die Lippentaster gleichen denen des a n g u-

sti c o 1 1 is.

Das erste schaftformige Fiihlerglied kaum zum Hinter-

l rande der Augen reichend, gegen die Spitze erweitert, das

zweite Glied so lang als die zwei folgenden zusammengenom-
ii men, das dritte fast noch zweimal so lang als breit, das vierte

)
quer, die folgenden an Breite zunehmend, die vorletzten an-

derthalbmal so breit als lang, das Endglied kurz, viel kiirzer

als die zwei folgenden zusammengenommen und stumpf zu-

gespitzt. Die drei ersten, nur mit einzelnen Haaren bedeckten

Glieder mehr glánzend als die folgenden, welche dicht mit

kurzen Sinnesborsten und spárlicher mit lángeren Schutz-

haaren bedeckt sind.

H a 1 s kiirzer als ein Drittel der Kopfbreite, die Hals-

I
partie des Kopfes matt chagriniert, jene des Halsschildes

fvollkommen glatt.

Der Halsschild fast so lang als der Kopf , im vor-

deren Viertel am breitesten, von wo er sich geradlienig zum

i

Halse vereng-t, ist hinter der Mitte vereng-t an der Basis we-

niger als vorne erweitert, áuBerst stark glánzend, mit 2 un-

regelmássigen Mittellinien aus 12—14 Punkten, auBerdem auf

'den Vorderseiten und hinten mit einigen ziemlich feinen

Punkten. Im vorderen Drittel der Seiten mit einer Borste

und mit mehreren kurzeren lángst der Síeiten, Die Vorder-

winkeln des Halsschildes stumpf vcíragend und abgeruudet.



6 XIII. Dr. Fr. G. Eamboiusek:

Die hintere, durch eine Querlmie gesonderte Partie des

Prosternums triangulár und nach Unten gerichtet, Proster-

num mit einer Mittellinie, ziemlich fein rauhkornig punktiert.

Die Coxen der Vorderbeine uiid Mittelbeine groB, die

der Mittelbeine viel groBer und viel stárker chagriniert, die

Schenkel der Vorder- und Mittelbeine um ein Drittel lánger

als die Coxen derselben, die Schienen um ein Drittel kiirzer

als die Schenkel, mit Stacheln und dichten Borsten auf der

Apikalhálfte, die einzelnen Glieder der nur die Hálfte der

Schienenlánge erreichenden Vordertarsen ziemlich kurz und

breit, das Klauenglied so lang als die drei vorgehenden Glie-

der zusammengenommen. Die Schienen der Mittelbeine eben-

so stark behaart und mit Stacheln bedeckt, die Tarsen um
ein Viertel kiirzer als die Schienen, die zwei ersten Tarsen-

glieder in der Lange wenig verschieden, die folgenden zwei

kiirzer als die ersteren und untereinander gleich lang, das

Endglied wenig láinger als die zwei vorletzten Glieder zu-

sammengenommen.
Die Schenkel der Hinterbeine ein wenig kiirzer als die

Schienen, welche weniger stark mit Stacheln und Borsten

bedeckt sind als die der Vorder- und Mittelbeine. Die Hinter-

tarsen kaum zwei Drittel der Schienenlánge einnehmend, mit

ziemlich breiten und gegen das Endglied allmáhlig kúrzeren

Gliedern, das Klanenglied bedeutend lánger als die zwei vor-

letzten Glieder zusammengenommen.
Hinterbrust glatt und mit sehr schwacher mikro-

skopischer Chagrinierung, mit einem Mittelgriibchen.

Das Schildehen fein querriBig.

Die Fliigeldecken wenig lánger als der Hals-

schild, mit starken Punkten dicht besetzt, mit 2 nach auBen

gebogenen Lángsfurchen neben der Naht, zwischen densel-

ben glatt.

Das A b d o m e n langgestreckt und gleichbreit, glán-

zend, fein und weitláufig punktiert, in den Basalfurchen

(Querfurchen) fein quer chagriniert. Das letzte Abdominal-

segment bis zur Basis tief dreieckig ausgeschnitten.

Long, 7-5 nim.

Von dieser Art besitze ich nur ein 9 ^i^s D a 1 m a t i e n

(ohne náhere Lokalitst) stammendes Exemplár.
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2. Xantholínus (Vulda) ottomanus Cameron.

Diese mir unbekannte Art soli sich (nach Cameron)

I

durch die paralklen Seiten des Halsschildes imd naimentlich

durch nicht metallisch glánzenden Kopf und Halsschild un-

terscheiden.

Da ich aber den Typus nicht gesehen hábe und die Be-

. tíchreibiing fiir diese Monographie sehr wichtig ist, lasse ich

) hier die Originalbeschreibung*) folgen:

»Heaid nnich longer tban broad, black, shining- with sides

I
parallel; eyes .moderately large, distinctly projeeting beyomd; the

\
IJeTel oí tbe sides, foreheaid impressied with two short, shiallow, pa-

1 rallel furrows placed close together, not meeting the oblique im-

i pression,, which starting near anterior margin of the eye, runs

\ backwaTds and in.W;aTd.& andi end.s in a setabearing póre; puinetura-

tion miodierately fine anid ;scattered|, cloiser at the sides, with fine amd
I still more sparing punctnres between the larger 'Ones; ipubescence

I
yellow, very slight; lateral margius with one ot two setae; poste-

rior a^ngles romnded.

Antennaie l0'ng, red, Ist joint abi0^lt as long as the three fol-

I

lowing together, 2nd and Srd of abotit equal length, 4th qiiadrate,

I 5th to lOth transverse. Thorax much lomger than broad, narrower

I
than head and elytra, sides almost parallel behind the anterior

angles, which, like the posterior, are obtuše; black and shining,

narrowly reddish at posterior margin; puncturatioin double, consi-

\ sting of — (1) a row of 8 or 9 punctures on either side of disc, and
i irregular and sparing punctures at sides; (2) a much finer and spa-

ring puncturatioin over the whole surface, inciuding the spaee

between the orsal rows; sides furnished with two long setae —
oue before and one behind the auterior angles.

Elytra rather lomger than thorax, shoulders strongly rotm-

ded and slightly widened behind; shining, yellowish red; with irre-

gular rather spariug and shallow pucturatioin and soanty yellowish

pubescence.

Abdonien black, shining, sparingly punctured and pubescent,

i the apex ano hJnder miargins ol the segments reddish; the seventh

segment (Stli free) furnished at the posterior margin with a narrow
^^ hite membrán, the last slightly emarginate. Legs red, slender, the

iniddle tarsi as long as the tibiae, the posterior pair nearly as liong.

Length, 7 mm.
Taken at Beikos, in August, 1903, under a stone. Type in my

cnl]ection.«

The Entomologiss Monthly Magazíne. Vol. XXIII. 1912,
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3. Xantholinus (Vulda) gracilipes Jacqu. Duval.

Aimales de la Soc. Eutom. de France 1852, pg. 698, Gen. Ool.

Eunope II., pl. 12. f. 56, Fauvel: »Fauine galIo-rhón:ane«, Suppl.

pg. 44, Reitter: »Be&timmungstab. Othikii und Xantholinmi etc.«

Verb. naturf. Vereimes, Brunn, XLVI., 1907, pg. 123, Mulis & Rey:

»Hist. nat. d. Coléopt. de Fraiioe«, pg. 123.

Habituell mit der Art angusticollis sehr iibereiDstim-

mend, von derselben aber durch die deutlich markierten

stumpfen Hinterecke der Schláfen, durch die mehr queren

vorletzten Fúhlerglieder, weitláufiger und einfach punktier-

ten, in der Mitte mehr erhobenen Kopf sehr leicht zu unter-

scheiden.

In der GroBe und Punktierung sind X. gracilipes Duv.

und angusticollis Fauvel ziemlich variabel, so dass ich mit

den von Fauvel angegebenen Merkmalen nicht iibereinstim-

men kann.

»Diinj&tiiii<3t á^angusticollis par sa taille presque diouble (die

Exempláre des aiiguisticotlis aus B o 1 o g n a sind nicht k 1 e i-

ner!) sa téte plus briliante, plus oonvex sur le disque, o elle com-

me r e 1 e v é e e n u n t u b e r c u 1 e obtus, a poinctuation simple

(et nion idouble conime chez celui-ci), foirte, aissez éparse de ohaque
coté, avec Tespace longitudinal medián trs lisse et trs briliant

(in der Puinktierung, wie oben erwábnt, auoh sebr variabel!) an-

tennes pkis courtes, intervalle des sillons frontaux externes peu

denséimeinl poiíctué, eelui dies intemies a pioinits plus fin.s, rares;

cótés nion parallles, subarqués en latrrire des^ yeux jusque pres

de la base, o ils sont s u b a n g u 1 e u x et n on a r r o u d i s

comime chez angusticollis; eor&elet suboviorm© allongé, visiblement

rétréci-attenué verš le sommet et élargi verš la base (ce qui est le

comtraire chez angusticollis), avec les angles antérieurs bien plus

arroindis et aittenués, á points moins nonibreux, surtout verš les

cotés en avant; écus&on plus excave loingitudinalement avec deux
poiuts enfoincéis au sommet; élythres un peu plus convexes et plus

parallles; abdomen mioiaiis ponetué sur les cotés, a segmeiiits plus

largement marginés de roussátre.*) L. 10 mill.«

DuvAL'sche Original-Besehreibung

:

»Ooa-pu& uitiidum, capite niigro, thoraoe rufo-piceo, anten,na-

rum basi elytris pedibusque rufo-testaoeiis; oapite utrinque crebrius

subtiliter punctato, disco subelevato; thorace sparsim subtiliissinie

*) Die Fárbungsuntersebiede zwiscben dem gracilipes und
angustioolliis sind gar nicht koinstaint!
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pimctulato, lateribus parce subtiliusque piinctato, .seriebus dorsa-
libus 9—10, elytris crebrkis isubtiliusque punctatis, Long. 0,0098.«

Die Punktreihen des Halsschildes mit mehr als 10
Punkten.

Im DoDERoschen Materiále sind zwei aus Nizza (Ca-

nal de la Vésubie) und aus St. Martin-Vésubie (Alpes Mari-
times) stammenden und von A. Buchet gesammielten Indi-

Ividuen, die nur 9 mm lang sind. AuBerdem ist die Art (Ty-
' pen) aus Aigalades pres Marseille (Reiche) , Nizza
(Linder). Nach Fauvel lebt diese Art in Siimpfen.

4. Xantholínus (Vulda) angusticollis. Fauvel.

X. gracilipes m Fa.une Giallo-rhéiiane III. pg. 386 = angusticollis
Fauvel def. em. in Supplémeiit p. 44, Fairmíaire, Fainie. Ent. Fr.,

pg. 499 (1), Reitter, Bestini.-Tabelleiii Othiini u. Xantholiiiini etc.

in Verh. naturf. Ver., Briinn, XLVI., 1907, St. 124.

Glánzend pechbraun mit schwachem Metallschimmer,

niedergedruckt, Kopf und Abdomen mit Ausnahme der Hin-

terránder der Segmiente u. der Spitze schwarz.

Der Kopf lánger als breit, fast parallel, hinten abge-

rundet mit leicht erhobener seitlich abgeplatteter Mittelpar-

tie, vorne hinter den Fiihlern mit wenig grioben in die Lange
gezogenen und rauhen Punkten sehr dicht bedeckt, die hin-

itere Partie des Kopfes glatt, mit weitláufigen aber groBeren

^Punkten und mikroskopischer Chagrinierung.

C 1 y p e u s vorragend und leicht zugespitzt, die ziemlich

vorragende Oberlippe in der Mitte vorne ausgerandet mit sehr

langen, bis zur Apikalpartie der geoffneten Kiefer reichen-

Jden Borsten.

\ Die F ii h 1 e r seitlich des ziemlich engen Clypeus auf

lieiner hockerformigen Erhohung eingefiigt und an der Wur-
zel von einander viel weniger als von den Augen entfernt.

Die Stirnfurchen sind recht kurz und fast parallel. Die

Piihler sind anderthalbmal so lang als der Kopf, mit schaft-

formigem ersten Gliede und nach demselben deutlich gekniet,

|ihr erstes Glied lang, gegen die Spitze verdickt, mit einigen

igroberen Punkten und Wimperhaaren. Das zweite Glied ist

weniger als ein Drittel des ersten lang und am Ende erweitert

ebenso auch das dritte Glied. Das vierte Glied ist noch so lang
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als breit, mit kurzen Sinnesborsten namentlich am Ende, und (

mit einigen Schutzborsten, die viel lánger sind, als die kur- •

zen Siniiesborsteín, bedeckt. Die weiteren Glieder sind all-

máhlich breiter, dabei aber gieich lang, das vorletzte Glied

um ein Drittel breiter als lang, das eiformige Endglied in

dem apikalen Drittel eingeschniirt und áuBerst dicht mit den

Sinneskorperehen und kurzen Borsten besetzt.

Die A u g e n klein, so lang als das zweite Fiihlerglied.

Die Oberseite des Kopfes ist spárlieh bewirapert; groBe-

re Wimperhaare befinden sind insbesondere eines hinter den

Augen, nnd ein weiteres in der Mitte zwischen den Augen

und dem Halse.

Der Kopf auf der Unterseite melir platt, in der Apikal-

partie zwischen den Kehlnáhten vertieft, diese sind anfangs

gleichlaufend und in der Mitte des Kopfes versehmolzen. Un-

ter dem Mikroskope erscheint die Oberfláche der Unterseite

des Kopfes fein retikuliert mit groberen, zusammengeflosse-

nen Punkten, die in der Apikalpartie viel grober sind, dage-

gen in der Basalpartie herrscht mehr die feinere Retikula-

tion. Der Kopf mit feinen, goldgelben Haaren spárlieh be-

deckt.

Die Kiefertaster in zwei Vertiefungen eingelenkt,

ihr Basalgiied rundlich dreieckig, erstes Glied konisch, ziem-

lich groB, das zweite um ein Drittel kiirzer, das dritte noch

kiirzer, als das zweite, das konisch zugespitzte Endglied mehr

als um ein Drittel kiirzer als das vorgehende.

Das M e n t u m in der Mitte sehr schwach ausgerandet,

die Lippentaster an der Basis einander ganz genáhert,

zwischen der Basen derselben mit 2 langen Borsten.

Das erste Glied der Lippentaster an der Basis we-

nig gebogen in gegen die schrag abgestutzte Spitze leicht ver-

diekt, das zweite in der Lange und Form wenig verschiedeu,

doch nieht so viel gekriimmt, das letzte walzenformige viel

schmáler, so lang wie das vorgehende.

Die Z u n g e nach vorne triangulár erweitert, fein, haut-

formig. Die Hypostomen durch die Kehlnáhte (sutu-

rae gulares) nicht so stark getrennt wie bei anderen Staphy-

liniden.
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Ininenlade der M a x i 1 1 e n sehr fein und dicht bebor-

: stet, die kráftigen Mandibeln leicht an der Spitze nach

innen gekriimmt, an der Basis ziemlich breit, auBer der

Spitze mit einem kleinereu und zwei groBeren vollkommen
í>tnnipfen Záhnen.

Der H a 1 s ist klein, kaum ein Drittel der Kopfbreite.

Das Halsschild enger als der Kopf, im vorderen

Drittel am breitesten, im hinteren am engsten, mit einer Eeihe

f

Yon 12—14 ziemlich starken Pnnkten, auBer derselben vorne

mit einer seitlichen schwachen Vertiefiing, die viel grober

pnnktiert ist, und mit einigen Punkten auf den Seiten, In

!
den Vorder- und Hinterwinkeln des Halsschildes mit eini-

' gen kiirzeren, im vorderen Drittel seitlich mit einem langen

Wimperhaare.

Das Prosternum rauh und dicht punktiert, hinten

\ ácharf zugespitzt, die Coxen der Vorder- und Mittelbeine

' gTioSi und fein matt, chagriniert, die Trochanteren klein, die

Vorder- und Mittelschenkel einfach, schwach bewimpert, die

Sehienen der Vorder- und Mittelbeine dicht mit Wimpern
bedeckt und namemtlich auf den áuBeren Seiten und am Ende
bedornt.

Das Metasternum glatt und glánzend mit einer sehr

áerstreuten Punktierung, in der Mitte befindet sich eine klei-

nere punktformige Vertiefung, hinter derselben zwei Kiel-

ehen mit Hockerchen.

In diese Randkielchen mit Hockerchen ist das Metaster-

num zum Schutze der Coxen der Hinterbeine verlángert. Die

Coxen sind, mit denen der Vorder- und Mittelbeine vergli-

chen, sehr klein, ebenso sind die Trochanteren klein, aber

von denen der Vorder- und Mittelbeine nicht viel verschieden.

Das letzte Gí-lied der kurzen Vordertarsen wenig kiirzer

als die drei vorhergehenden Glieder zusammengenommen,

Klauen einfach. Die Mitteltarsen sind schon viel lánger, nur

um ein Viertel kiirzer als die Mittelschienen.

Das erste Glied der Mitteltarsen ein wenig kiirzer als

die Mittelschienen. Das erste Glied der Mitteltarsen ein we-

nig kiirzer als das zweite, fast so lang als das dritte, das

vierte kiirzer als das dritte, das Klauenglied kiirzer als die

drei vorletzten Glieder zusammengenommen. Die Hintertar-
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sen sind um ein Drittel kiirzer als die Hintersehienen, die

Lángendimensionen sind dieselben wie bei den Mitteltarsen,

die Klann sind auch einfach.

Das Abdomen sehr fein und zerstreut punktiert unci

fein, namentlich in den Quereindriicken, chagriniert.

Lange 7-5—9-5 nifn.

Diese, unter der Rinde (nach Fauvel) alter Olivenbáu-

me lebende Art kommt in T o -s c a n a vor. leh hábe zur An-

sicht nur einige aus. Bologna-Emilia 25. X. (Muzzi) und aus

Alhiv. Arno (Kierim) stammenden Exempláre.

Fauvel hat diese Art irrtiimlich fiir gracilipes Duv.

gehalten und angusticoUis als gracilipes in seiner »Faune

gallo-rhénane« beschrieben und erst spáter korrigiert.

5. Xantholinus (Vulda) Doderoi nov. spec.

(= stenocephalus Dodero ined.)

S y se m a t i s c h e S t e 1 1 u n g.

Eine durch die Kopfbildung ganz iselbstándige und von

allen Vertretern der Untergattung Vulda hochst abwei-

chende Art.

Der Kopf bei den Augen am breitesten, nach hinten

verengt, ziemlich stark und dicht, der Lange nach gerunzelt,

zwischen den Augen am dichtesten.

Die Augen treten bei dieser Art am meisten h e r v o r,

der Korper ist kleiner als bei den anderen verwandten Arten

und die Oberlippe am tiefsten ausgeschnitten.

Da diese Art von allen Verwandten so stark abweicht,

so ist dieselbe in dem System der Vulda-Arten am Schlusse

als eine hochst differenzierte Form einzureihen.

Allgemeine Beschreibung.

Der Kopf schwarz, hinten rotbraun, der Korper gelb-

braun, mit sehr schwachem fast undeutlichem Metallglanz,

Fiihler, Mundteile und Beine hell gelbrot.

Der Kopf breiter als der Halsschild, direkt zum Halse

verengt und bei den Augen am breitesten, mit stark vorragen-

den Augen, welche ein wenig kiirzer sind, als die Breite des

Halses. Die Oberfláche des Kopfes wenig grob der Lange
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nach gerimzelt, aber in dem hinteren Drittel und auf den iim-

gesehlag-eneii Seiten von den Augen nach hinten glánzender,
weniger gerunzelt (nur mit einer mikrosbopischer Chagri-
nierung) und mit feinen weitláufigen Punkten besetzt. Die
Mitte des Kopfes leicht erhoben und glánzend, in eine glán-
zende Kante nach hinten verlángert.

Die Fiihlerbasen voneinander viel weniger entfernt als

von den Augen. Clypeus nach vorne deutlich in ein Hocker-
chen verlángert, das die Lange der seitlichen Fiihlerhocker-

chen wenig iibertrifft. Die O ber lip pe schmal und sehr
tief, fast zur Basis eingeschnitten, auf den Seiten rundlich,

mit langen goldgelben Borsten. An der Basis des Kopfes mit
einer Reihe von vier borstentragenden Punkten, die vonein-

ander gleich weit entfernt sind.

Zwischen den Augen und den Fiihlerwurzeln eine ziem-

lich breite und spitzige Ausrandung.
Das erste, schaftformige F ii h 1 e r g 1 i e d wenig iiber

den Hinterrand der Augen reichend, gegen die Spitze ver-

dickt, mit feinen goldgelben Haaren wenig dicht bekleidet,

das zweite Glied viel enger und kurz, nur 3mal so lang als

breit, gegen die Spitze nicht so viel verdickt als das dritte,

von welchem dasselbe nicht so augenfállig getrennt ist wie die

anderen Glieder, das dritte Glied um ein Drittel lánger als

das zweite, am Ende beulenformig verdickt und gleich wie
das erste und zweite behaart, das vierte kurz, breiter als lang,

die weiteren bis zum vorletzten quer, das vorletzte schon fast

zweimal so breit als lang, das Emdglied konisch eiformig ohne

jene typische Einschniirung, die bei anderen Vulda-Arten (au-

giisticollis!) so schon ausgebildet ist; bei dieser Art findet

man kaum eine Spur der Einschniirung. Vom vierten Gliede

an sind die Fiihler dicht mit kurzen Sinnesborsten und mit

vielen (vorziiglich das Endglied) die Sinneskorperchen ent-

haltenden Punkten ziemlich dicht bedeckt, dagegen sind die

Schutzwimpern groBtenteils am Apikalrande der Glieder ent-

wickelt und fast bis zur Mitte der folgenden Glieder reichend.

Auch die K i e f e r sind von jenen der anderen Arten

ziemlich verschieden, ausgehohlt, mit einem vortretenden

Zahn vor der Mitte unid mit einer kleinen rundlichen Erwei-

terung zwischen dem Zahne und der Spitze.
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Die Kiefertaster áhnlich wie bei angusticollis ge-

bildet, nur das erste lángere Glied mit zwei lánglichen, in der

Mitte zusammenflieBeaaden, in der Apikalpartie fast paralle-

len Leisten, und das Basalglied mehr triangulár.

Die anderen Merkmale der Mundteile stimmen mit de-

Den des Xanth. angusticollis Fvl. voUkommen iiberein.

Die A u g e n sind groB, lánger als die Breite des Halses,

durch die eigentiimliche Form des Kopfes stark vortretend.

Die Skulptur der Unterseite des Kopfes ist viel feiner

als auf der Oberseite, glánzend, nur vorne zwischen den Kehl-

náhten stárker der Lange nach gerunzelt, namentlich aiif

den Seiten und hinten ist sie viel feiner und nur mikrosko-

pisch (lOOmal) querrissig mit feinen zerstreuten Punkten.

Die K^ehlnáhte sind zwar sehr genáhert in der Mitte,

aber sie flieBen doch nicht vollkommen zusammen, sondern

sind deutlich getrennt und gegen die Biasis wieder diver-

gierend.

Der Hals sehr eng und fast para! lei, wenig grob und

runzelig punktiert, auf der Unterseite neben der Basis des

Kopfes mit tiefen punktformigen Aushohlungen.

Der Halsschild vorne sehr verengt, so dass er voll-

koimmen in die Basis des Halses iibergeht, dann stark erwei-

tert, hinter der Mitte durch die seitlichen Eindriicke wieder

verengt, au der Basis ebenso verbreitert als vorne, mit voU-

kommen gerundeten Hinterecken, hinten und auf den Seiten

deutlich gerandet; ausserdem ist der seitliche Eindruck durch

eine sehr undeutliche, glánzendere Seitenlinie, die aus den

Hinterecken bis zum Halse reicht, getrennt.

Die leicht erhobene Mitte des Halsschildes vollkominen

glatt und stark glánzend, auf den Seiten mit zwei verworre-

nen unregelmássigen Punktreihen aus 12—14 Punkten, eben-

so befinden sich neben der Kanten verworrene Punktreihen;

auBerdem sind die ,Seiten zwischen den wenig gereihten

Punktreihen, namentlich in dem vorderen Drittei, verworren

punktjert. Die Punktierung des Halsschildes ist nicht sehr i

stark, beiláufig so stark, wie beim Xanth. linearis Ol.

Die Vorderseiten des Halsschildes mit einigen kiirzeren

und zwei lángeren Wimperhaaren, und auch die Seiten mit

kurzen Haaren bedeckt vor den Hinterecken wieder mit jo

einem groBeren Wimperhaar.
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Die umgescliliagenen giatten Seiten cles Halsschildes vor

der Mitte mit einem groBeren Punkt.

Dias P r O' s t e r n u m chagriniert, hinten zugespitzt,

vorue riindlich ausgerandet.

Die C o X e n der Vorderbeine stark entwickelt, fast

zwei Drittel der Schenkellánge einnehmend, sparsam kornig
punktiert und behaart. Die Trochanteren klein, die Schenkel
laug, mit sehr zerstreuten Punkten und einigen Haaren,
die Vorderschienen am Ende stark erweitert, mit selir star-

ken Dornen und Borsten bedeckt, schrág abgestutzt, mit kur-

zen, nur um die Hálfte der Breite lángeren Tarsengliedern,

deren Klauenglied ist kiirzer als die drei vorletzten Glieder

zusammengenormnen.

I

Das Mesos ternm quergerunzelt; das M e t a-

st e r n u m nur vorne querrissig, fast vollkommen glatt, mit

feinem mikroskopisehem Runzelnetze und einigen wenig star-

ken Punkten vorne mit einer dreieckigen Aushohlung in der

Mitte, nach hinten in eine lángst der Mitte flachgedriickte,

schwach ausgerandete Spitze vorgezogen.

Die Mittelbeine lánger und stárker als die Vor-

derbeine, die Mittelschienen kiirzer als die Mittelschenkel, ihre

Tarsen um ein Viertel kiirzer als die Schienen, das letzte

Tarsenglied lánger als die zwei vorgehenden Glieder zusam-

mengenommen. Die Coxen der Mittelbeine sehr weit von-

einander getrennt, ganz auf der Aussenseite des Prosternum

gestellt.

Die Coxeii der Hinterbeine klein, die Schenkel lánger

als die Schienen, die Tarsen mehr als um ein Viertel kiirzer

als die Schienen, das letzte Tarsenglied kiirzer als die drei

vorgehenden Glieder zusammengenommen.
Das Sehildchen groB, dreieckig, fein querrissig, of

t

Tiit deutlich hervortretenden Falten und zwei sehwarzen

Wimpern.

Die Fliigeldecken um ein Viertel lánger als der

Eíalsschild, ziemlich breit, mehr als um ein Drittel breiter als

^ang, mit zwei ventieften, nach aussen gebogenen giatten,

jiurch eine undeutliche Falte begTenzten Feldchee neben der

Naht, hinter denselben im hinteren Drittel klaffend.

Das A b d o m e n glánzend glatt, unter dem Mikroskope
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fein ohagTioQiert, mit veirtiefteai Basen der Segmente, aiif dent

vorletzten Segmenten nur einzeln áusserst feinkornig punk-i

tiert und chagriniert. In allen Hinterwinkeln der Dorsak
und Abdominalsegmente jederseits ein charakteristischesi

'

ziemlich langes und senkrechtes schwarzes Wimperhaar, das;

vorletzte Dorsalsegment mit einem feinen Hautsaume, dasij

letzte Segment lang behaart und bewimpert.

Aussere Geschlechtsauszeichniingen nicht varhanden,

,

ebeniSo kann ich die Penisstriiktur nicht angeben, da ich nur

ein geringes Materiál (3 Exempláre) besitze.

Lange 7—7-5 mm.
Diese schone und ausgezeichnete neue Art wurde vom

Herm Agostino Dodero, dem ich sie widme, am 14. Novem-

ber 1902 in 1 1 a 1 i e n {Rúta Liguria) gesammelt, als Vulda

stenocephala i. lit. versendet und mir zur Beschreibung

úberlassen.

Litteraturverzeichniss.

Cameron Malcolm, M. B., E. N., F. E. S.: »Deseription of a new
species of Xaniholinus (Sub-gen, Vulda) from Turkey.« The
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XXIII. 1912 pg. 1.

DuvAL Jacqu.: Déscription de Vulda dans les Annales de la So-

'

ciété Entomologique de France 1852 pg. 698.

Erichson Guil. F.: »Genera et species Staphylinorum insectorum

coleopterorum familiae« Berolini 1840.

Fauvel Alb.: »FaTMie gallo-rhéiianie« III. 1873. (avec suppléin.).

Ganglbauer Ludw.: »Die Káfer von Mitteleuropa« II. Bd. 1. Teil. i

Wien 1895.

Kraatz Br. G.: »Naturgeschichte der Insekten Deutschlandis*. •

I. Abt. 2. Bd. Berlin 1858.

Reitter Edm.: (oum aliis) »Catalo;gu.s coleopitierorum Europae, •

Cauoasi & Armeniae Ro-ssioaeR. Paiskov 1906.

— >^Bestimmungstabelle der Staphyliniden-Gruppen der Othiini

und Xantholinini aus Europa und den angrenzenden Lán-
dern«. Verhandl. des naturf, Vereines in Brúnn XLVI, Bd.

1907, Ste 100.

Tafelerklárung.

Fig. 1. Xantholinus (Sbg. Vulda Duv.) Doderoi n. sp., longit.

nátur. 7—7'5 mm.
Fig. 2. Kopfumriss des Xantholinus (Vulda) gracilipes Duv.
Fig. 3. Mundteile und Fiihler des X. angusticollis Fauv. von

oben.

Fig. 4. Mundteile dierselben Art von unten.
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XIV.

o zkoumání radioaktivity methodou
absorpních kivek.
Prof. Dr. Bohumil Kuera.

(S 2 obrazci v textu).

(Pedloženo v sezení dne 1. kvtna 1914).

Velmi asto stojí fysik a snad i mineralog ped úlohou

ariti radioaktivitu njaké látky, na p. minerálu nejen po
stránce kvantitativní, nýbrž i po stránce kvalitativní, to jest,

má se \^sloviti i o charakteru záení, které látka vydává. Do-
sud známé pedpisy ucí stanoviti množství radia ve zkou-

mané látce áe nacházejícího z množství emanace, které se ve

známé dob v látce vytvoí nebo které v ní je radioaktivní

rovnováze s celkovým množstvím látky aktivní. Stanoviti

kvantitativn emanaci v látce pevné, jako jest minerál, pí-
nio, bylo by úlohou velmi obtížnou, ježto takovéto látky ok-

kludují emanaci vzniklou uvnit, stejn jako iní i samy ra-

dioaktivné praeparáty v tuhém skupenství. Tak jest známo,

že na p. radiumbromid ve tvaru prášku z drobných krystal-

it okkluduje ze vznikající emanace asi 99% až 99-5%, vy-

!>oustje do okolního plynu zbytek pouhé 1% až jen 0-5%,

luzný dle vlhkosti a teploty vzduchu. Kdyby toto íslo bylo

pesn známým, bylo by ovšem možno odvésti plyn do ioni-

saní komory a známými methodami množství emanace sta-

noviti. Ale i tak bylo by lze postupovati pouze u látek, obsa-

hujících znanjší množství radia, které by produkovalo do-

statené množství emanace, aby i jen 1% z ní bylo dostaten
pesn mitelným. Tomu zpravidla tak není, a proto taito

Vstník ki-ál. eské spol. nauk. Tída II. 1
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methoda nehled ani k velmi obtížnému urení výše zmín-^

ného koefficientu okkluse se k stanovení hledané veliiny ne-u

hodí. Okkludovaná emanace mní se pak uvnit látky saméti

ve své známé pevné metaboly, jichž záení se mísí se záením:

istého radia samého. Dosavadní methoda urovací spoíváv

pak v tom, že se látky aktivn psobením silných kyselin i

pevedou ve tvar solí ve vod rozpustných, z roztoku se ve-'

škerá emanace vaením nebo prohánním vzduchu vypudí

a roztok se po zmenou dobu nkolika dní penechá sám

sob, aby novou emanaci produkoval. Tato se z nho vpraví

do ionisaní komory a její množství se stanoví. Ze známé;

kí^ivky regeneraní vypote se pak množství radia v roztoku.

Tuto methodu mohli bychom dle jejího pvodce zváti Strut-

Tovou. Jinak lze též dobýti veškeré emanace, kterou látka ob-i

sáhuje a podrobiti ji mení, když v prášek rozmlnnou látkuí

zahíváme. Ale ani taito methoda, kterou mžeme zváti me-'

thodou JoLYHo, není pohodlnou, nebo jak ukázaly výzkumy
KoLOWRATovY,*) musí zahíváuí nad 1000° C trvati po dlou-

hou dobu nkolika hodin, než se cíle dosáhne.

Autor této sta;ti, maje za jinými úely stanoviti pibližné •

množství radia v látce, která mu byla dodána ve tvaru jem-

ného prášku, pipadl na myšlenku, že by daná úloha dala se

ešiti s pesností dostatenou, kterou lze oceniti am na ±. 1 až

2% daleko jednodušeji a rychleji na zájdad následující úva-

hy: St-anovme nejprve charakter záení látky, což nejsnáze'

lze uiniti methodou absorpních kivek pro -- a «-záení. Pak i

mžeme srovnati její ,<i-záení -se standardním praeparátemi

stejnou sms rzných druh paprsk vydávajícím, u nhož
jsme byli procentuáln množství radia jednou pro vždy sta-

novili svrchu popsanou Struttovou methodou roztoku.

Pak nám udává ;?-záení (spolu s pronikajícím ;'-záe(ním, jež

nelze odlouiti, jehož ionisaní úinek však nesahá ami do

procent) vztažené k stejnému mmožství látky za týchž pod-

mínek vnjších, násobírae-li je koefficientem STRUTTOvor
methodou získaným pímo množství radia v 1 grammu prae-

parátu. Myšlenka sama objasní se nejlépe popisem mení a

*) Kolowrat, Le Eadiiim i. 317. 1907. tf. 321. 1909 a 7. 2(j().

1910.
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ijeJio výsledk. Nechci zde uvádti lzué axiy mení pí-
pi aviiých a uvedu pouze mení definitivní. '

í

1. Mení a-paprsky.

^1
Látka, již bylo zkoumati, rozmlnna v achátové misce

ji

na jemný prášek, který byl prosíván jemným sítkem. Pak
jlibyla vpravena do ionisaní komory, která mla úpravu ná-

,

sledující: Spodní destikou vzduchového kondensátoru, ioni-

saní komoru tvoícího, spojenou s elektrometrem, byla kru-

lihová mosazná destika tlouštky 6 mm sl prmru 6 cm, v je-

íjímž stedu byla vyfrézována kruhová jamka polomru 3 cm
'fi hloubky 3 mm. Vzdálenost její od druhé se zemí spojené a

'!s prvou rovnobžné desky kondensátoru byla 10 cm.

7i preparátu nasypána ást do jamky spodní desky kon-

densátorové, kdež byla rozestena ve vrstvu stejnomrnou,
všude stejn, asi ^/^ mm tlustou. Dle mení paní Curieové
jest totiž ionisace vznikající ff-záením vrstvy práškovitého

ijpreparátu úmrná její ploše a nikoli váze preparátu, jak-

i;mile vrstva dosáhne tlouštky asi ^j^ wm, ponvadž a-záení
[!z vtší hloubky picházející se svrchními vrstvami úpln zab-

ijSorbuje. Za tlouštek velmi malých závisí ponkud na tlouštce

livrstv^T^ samé, stoupajíc zprvu rychleji, pak pomaleji k limit
asi za ^/o mm^ dosažené. Na to po nabití destiky asi na 300

Volt zmen ionisaní proud v libovolných jednotkách aso-
jlvým spádem lístku elektromietru, jenž byl typu »Spindler

|í& Hoyer, Gottingen«. Pi mení byl odeítán »pirozený
;!Spád«, jenž stanoven vždy ped pokusem a po nm, pi emž
I

'z obou mení vzat asový sted, t. j. pedpokládána lineárná

iizávislost proudu »pirozeného« na ase. Celé mení opako-

váno nkolikrát a z výsledk vzat sted. Po té opakován celý

pokus zno\'Ti, když byla jamka destiky i s preparátem pi-
ijkrj^ta velmi tenounkým rovným lístkem aluminiovým do

tlouštky 0-003 mm vyválcovaným. Za preparát vzat 1. ist^'"'

•láchymovský smolinec, pocházející z kusu rudy, prosté ma-

kroškopický^ch zneištnin, zá niž vzdávám povinné díky p.

'iyor. radovi prof. Dru K. Vrboví, který s nevšední ochotou

•ran vzorky rzných radioaktivných minerál k úelm zkou-

.

maní daroval; 2. prášek ze smolince anglické provenience.:
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o. prášek z látky zkoumané a 4. prášek z {chemicky istého ii

»TJranium metallicum fusnni«, dcKlaného ped 5 roky firmotin

E. Merck, Darmstadt.

Výsledky mení shrnuje následující tabulka T.

Tabulka I.

Preparát Jonisauí proud pepoítaný proud |

íslo bez lístku s lístkem bez lístku s lístkem

1 <.)-22 4-99 lUO 54-0

2 5-47 2-92 100 53-5

3 3-47 1-835 100 53-8

4 2-14 0-765 100 40-0

Ve tvrté a páté rubrice tabulky vypoteny jsou hod-

noty ionisaních proud, klademe-li proud pvodní (xipoví-

dající preparátu nepikrytému rovným 100. Z této tabulky 1

je na prvý pohled patrno, jak ísla aluminiovým lístkem pro-

puštného záení jsou u preparát stejnorodých 1 a 2 v me-

zích pozorovacích chyb stejná, kdežto uran se od smolince

zcela podstatn liší. Také je hned zejmo, že zkoumaná nezná-

má látka má — alespo vzhledem k a-záení — typ smolince. •

Ovšem, že v propuštném «-záení obsaženo jest y míe tém •

neztenené také /? - a ^/-záení, le ionisace od tchto pochodící

'

jest tak znan slabší, že ji lze vedle fí -ionisace úpln zane-

dbati; nejde ani do procent.*)

2. Mení (5-paprsky.

Mení pomocí ^-paprsk provádno zcela podobn jako

a -paprsky. Podstatua^ rozdíl byl v tom, že každého preparátu

odváženy pesn 2-000 grammy, ježto ,5-záení u pomrn ten-

kých vrstev jest pímo úmrno váze preparátu. Záení spod-

ních vrstev se totiž svrchními znateln neabsorbuje. U kaž-

dého preparátu získána, optovnými pokusy tyi ísla, totiž

ionisaní proudy (v libovolných jednotkách) pro preparát

*) Viz na p. E. Rutherford: Radioactive Substances aiid

their Radiations (Londýn 1913) nebo nm. peklad v Handbueh der

Radiologie, svazek II., kap. IV. § 46. (Lipsko, 1914).
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pikrytý tenkým papírem, zadržujícím iipln a-záeaaí, aile

^ií-paprsky znateln neseslabujícím, pak pro preparát pikrytý
papírem a postupn jednou, dvma a temi kruhovými desti-

kami z železného pocínovaného plechu tlouštky 0-08 mm a

prmru 6 cm, které vždy v témž poadí koncentricky kla-

deny pes jamku v dolní desce ionisaní komory, preparát

obsahující. Výsledky mení podává tabulka II.; v tabulce

III. jsou pepoítány na východištní ionisaci kladenou rov-

nou 100.

Tabulka II.

Preparát
íslo papír

Jonisaní
papír +

1

deska

proud
papír -f- 2

desky
papír + 3

desky

1 128-0 44-4 25-0 20-8

2 89-2 31-6 18-0 14-1

3 65-0 22'7 13-0 10-4

4 42-8 26-1 14-6 10-0

Tabulka III.

Prepa-
rát íslo

Pepoítaný proud

papír
papír + 1

deska
papír + 2

desky
papír + 3

desky

100

1

100 [(2-0)

looJ

100 (2-0)

34-7

1

35-4 (1-54)

350l

61-0 (1-78)

19-6j

20-2 >( 1-30)

20-ol

36-5 (1-56)

16-3

1

15-8 (1-20)

16-0'

23-4 (1-37)

Výsledky v tabulce 11. obsažené naneseny jsou graficky

v diagramu I. Jak jest z nho patrno, je preparát 4., totiž me-

tallický uran, charakterisován typicky jinou absorpní kiv-

kou než oba smolince i preparát neznámý. Ješt lépe vj-

nikne rozdíl z diagrammu II., kde jsou znázornny výsledky

tabulky III. arami vytaženými a výsledky druhé ásti tabul-

ky I. arami tekovanými. Shoda charakteru absorpních ki-

vek jak pro /5-paprsky tak pro «-záení u prvých tí preparátu

jde tak daleko, že je nelze za daného mítka vbec rozlišiti,

kdežto kivka pro kovový uran se od nich zajímavým zpso-

bem liší. Absorbuje se stejnými destikami /5-záení m-anu

daleko mén než ^ -záení smolince, jest tedy záením znan



XIV. Dr. Bohumil Kiiei-a:

Diagram 1.

Diagram II.
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tvrdvším; práv naopak jest «-záení uranu znan mkím,
snáze absorbovatelným než a-záení smolince. To se dalo oe-
kávati, nebo u «-záení jest tvrdost mena dobhem, který
u uranu obnáší 2-5 a 2-9 cm, kdežto ve smolinci jest obsažena
sms radia a jeho metabol v radioaktivní rovnováze, z nichž
Djají a-paprsky radium samo o dobhu 3-3 cm, emamaoe o do-
l)hu 4-16 cm, Ea-A 4-75 cm, Ea-C 6-94 cm, a ve velmi malém
množství ovšem i Ea-F 3-77 cm.

V tabulce III. jsou uvedena také ísla uzávorkovaná.

Jsou to logarithmy pepoítaných ionisaních proud. Pro
n jsou v diagrammu II. zkonstruovány kivky árkované.
Jak je patrno, blíží se graf pro uran velmi pímce, kdežto
pro záení smolince jest kivkou zcela patrné kivosti. To
jest dle názor H. W. Schmidtových*) stvrzením, že ;í-záení

uranu jest tém homogenní, kdežto ^-záení smolince sestává,

jak ani jinak nelze oekávati, z komplexu záení rzných
o ve]mi rzné prostupnosti.

Jedno jest z diagrammu II. nade vší pochybnost jisto:

Záení nezmámého preparátu ís. 3. má zcela týž charakter,

jako záení obou smolinc rzné provenience. To lze vysvt-
liti jedin tím zpsobem, že také jeho percentuáln složení

vzhledem k rzným látkám aktivním bude totéž jako složení

smolince. Jeho ^-aktivita na stejnou váhu vztažená je zrovna

65—— =0-r)08-mi násobné aktivit smolince, který byl brán za
128

standard a obsahoval v 1 grammu 1-53.10^ g istého radia.

Obsahuje tudíž látka neznámá v 1 gr. 7'76.10^ g radia. Její

aktivita vyjádená díve užívanými jednotkami uranovými

obnáší -^1^ — 1-52 ur. iedn.
42-8 ^

Dle schématu, které zd na praktickém pípad bylo de-

monstrováno, lze si poínati velmi asto, zvlášt u minerál,
jichž aktivita je podmínna obsahem uranu a radia s jeho

metaboly, pi emž aktivita zpsobená rodinou radiovou

zpravidla velmi znan pevládá. IT minerál obsahujících

vedle radia také znanjší množství thoria budou pomry asi

. *) :I. W. ScHMiDT, Phys. Zeitschr. 7. 764. 1906, 8. 361. 1907,

10. 6. 1909.



8 XIV.r. B. Kuera: O zkoum. radioaktivity meth. absorp. kivek.

podobné. Vykonal jsem nkteré ady pokusné, které po mémn
soud nasvdují tomu, že se dá z absorpních kivek jedno-

)

duchým výpotem stanoviti vzájemný pomr obou tchto <

aktivních látek v dané smsi obou.

Pokusy ty nejsou dosud zakoneny pro obtíže spojené se

zaopatením materiálu a jinou naléhavou práci rázu literár- r

ního, le doufám, že mi bude možno o nich podrobnji refe-

rovati, až nastanou klidnjší doby po nynjším rozruchu vá-

leném. Sdlení v tomto lánku uinné lze považovati v tomto

smyslu za pedbžné, le obsahuje po mém soud nkolik mo-

meait zajímavých, které mne pimly k tomu, že je pedklá-

dám veejnosti.

V Praze, v íjnu 1914.

Fysikální ústav es, university.



XV.

Píspvky ku stanovení vyšších kysliník
olova a k rychlému ocenní minia.

Podávají
Prof. Dr. Jaroslav Milbauer a Dr. Bohumír Pívnika.

Se 2 obrazy v textu.

Pedloženo v sezení dne 1. kvtna 1914.

BuNSEN ve své klassické práci, jež stala se základem jo-

dometrických method destilaních i jiných podobných pro-

ces analytických, použil ku sitajnoveoiií peroxyd olova reakci:

PbOs + 4 HCl = PbCl2 + 2 H.^O i- Cl^

a uvolnný chlor jímal v roztoku jodidu draselnatého. Ku sta-

novení vzniklého jodu pidával destilátu nadbytek kyseliny

siiité a titroval zpt roztokem jodovým. Na tomto principu

založená methoda byla pedmtem mnohých studií. Jeho pí-

strojek zcela jednoduchý', byl pekonstruován se zdarem n-
kdy i velmi pochybným. Vady má nepopiratelné, jež vytknuty

jsou v literatue v tchto pracích, které pro strunost pouze

citáty uvádíme:

Weszelsky (Zeit. f. anal. Chem., 39, 81).

C. DE LA Harpe a F. Réverdin (Bull. d. 1. Soc. chim.

de Par. 51. 165).

DoBRossERDow (Zcit. f. Apparateukunde 2. 150).

ToPF (Zeit. f. anal. Chem. 26, 277).

Stortenbeker (Z. f. anal. Chem. 29, 272).

Friedheim a Meyer (Zeit. f. aniorg. Chem. 1, 407).

Vstník král. eské spol. nauk. Tída II. 1
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ScHTZE (Pharm. Centralbl. 28, 295),

Landmarck (Clieiii. Zeit. 21, 266).

Marck (Chem. Zeit. 26, 556).

Farsoe (Zeit. f. amil. Chem. 46, 308).

Edgar (Zeit. f. a.morg. Chem. 1909, 280).

Reichardt (Archiv der Pharm. 277, 642).

DE KoNiNCK a Lecrenier (Zeit. f. anorg. Chem. 1888, S

DE KoNiNCK a NiHouL (Zeit. f. anorg. Chem. 1890, 477).

Schierholz (Moiiatsh. f. Chem. 13, 1).

Bennet a Placen-AY (Jonrn. of iVmeric. chem, Soc.

18, 687),

Chattaway a Orton (Chem. News 79, 85),

Pickering (Journ. of chem, Soc. 37, 128).

Jannasch (Ber. Berichte 39, 3655).

Mc. Crea (Chem. News 101, 77).

Dlwihou adou zkušeností jednak vlaistních, jednak ply-

noucích z uvedené literatury shledali jsme, že pro práce s jio-

dometrickou methodou Bunsenovou sluší na použitý pístroj

klásti tyto požadavky:

a) Pístroj budiž jednioduchý, smadno sestavitelný i

rychle rozebratelný,

b) destilace djž se v proudu inertního plynu,

c) spojení jednotlivých ástí pístroj, pokud jde jimi

chlor, budiž upraveno zábrusy, chránnými vodními uzávr-

kami,

d) k pístroji butež pipojena jímadla pojistná,

e) titrace budiž provedena, co nejrychleji v jímadle sa-

mém.

Doporuiti mžeme pístroj, který vyhovuje tmto po-

žadavkm a jest sestaven následovn:
-'' Za destilaní baku sloužila baka frakní asi 150 cc

jímající, jako hlavní jímadlo vzata absorpní nádoba Volhar-

dova se dvma kulovitýma rozšíeninami, obsahu každá

50 cc. K ní pipojeny dv U trubice, v ohybech naplnné por-

culánovými kulikami, jakožto další jímadla pojistná.

Kyselina k rozkladu potebná ijipouštna z dlící ná-
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levky (b) obsahu as 50cc, zabroušené (viz obrazec I.) do hrdla

{a) baky frakní (A). Její konec zúžený sahal pod hladinu

destilované kapaliny skoro až ke dnu baky. Pracováno v

proudu istého kysliníku uhliitého, jenž veden do hrdla d-
lící nálevky. Destilaní baka zvolna zahívána, aby desti-

lace nedla se prudce, absorpní nádobka Volhardova (B)

hjlsi s ní spojena záhrusem a piostavena do nádohy, jíž proudila

studená voda. Prvmí U trubice (C) spojena byla s hlavním jí-

Diiadlem zábrusem a jeho ob ásti k soh drženy spirálními

Obr. I.

péry. Mezi ohniia U trubicemi (C, D) užito spojení kauuko-

vou rourkou a loh trubiky piraženy k soh »sklo na sklo«.

Opatení to je dostaující, jelikož do poisledního jímadla pi
normálním zpsobu pracovníím jod nepecházel. Do prvmí U
roury unášieaia byia pouze iskrovná ást jodových par, jež zde

úpln zachyceny. Oba hlavní zábrusy našeho pístroje upra-

veny jsou na vodní uzávrku, tak že eventuální nepatrná ne-

tsnost mohla být ihned konstatována. Aby bylo pi náhodné

prudší destilaci zabrámno pestíkmutí kapaliny z Volhardo-

vy baky do U roury, opateona horní koule v postra-nní tru-

])ici pestupníkem. S pístrojem pracováno' takto: .

Odvážená látka vsypána do destilaní baky A jejím

suchým hrdlem a a skropena trochou vody, po uzavení baky
prázdnou dlící nálevkou spojeno s jiímadly. Volhardova l)a-

ka B chovala 50 cc líního roztoku jodidu draselnatého, U tru-

bice nkolik cc koncentrovaného roztoku. Na to spojeno s pí-

stroji pivádjícími istý kyslieík uliliitý a po tvrt hodin,
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My vypaizen vzduch, iiapllnna nátevka (b) kyselinou, jež i

vpravena do baky tlakem kyisliníku uhliitého, souasné t!

poato sie zahíváním, v nmž pokraováno' taik dllouho', až :á

veškeren chlor vydestilován. Pi perušení destilace uvádn n

ješt kysliiník uhliitý asi 10—15 minut. Ochlazený destilát t

ve Volliardov bace pO' spiláchnutí zábnisiu a ofoisahu pojist-

ných Z7-trubic ihned pímo v bace tiittrován roztokem sirna-

tanu sodnatého známého titru. Roztok ten byl ca Vioo ^ a kon-

trolován byl oasito na istý jod. Titrováno bylo do slab žlu-

tétho zbarvení a dotitrováno za piinní filtrovaného mazu
škrobového.

Ku vyzkoušení pístroje byly provedeny následující

analysy

:

1. Analysován elektrolyticky chlorenan draselnatý,

který dle pímé tiitrace obsahoval 98-76% KCIO3.

a) Bunsenovoii metliodou pi odvažování 0-02 g látky

nalezeno:

I. 98-64%; II. 98-73%; III. 98-46%, t. j. sted 98-61%.

b) Týž preparát destilován 8 použitím 0-5 g bromidu dra-

selnatého, 40 cc vody a 5 cc konc. kyseliny solné, takže desti-

lován brom:

I. 98-377o; II 98-19%, t. j. 98-28%.

c) Totéž s použitím 0-5 g jodidu draselnatého, takže de-

stilován jod:

1. 98-90% ; II. 99-05%, t. j. prmr 98-93%.

2. Dvojchroman draselnatý stanoven pímou jodimetrií

za setení všech opatrností v literatue uvedených, zejména

pokud se týká úinku vzduchu. Nalezeno ze ty stanovení

(99-64; 99-82; 99-99; 100-07) prmrn 99-88% KaCrgO,.

Destilací 0-05 g látky s konc. kyselinou solnou nalezeno:

I. 99-73%; II. 99-64%; III. 99-64%, (za pítomnosti 1 //

PibCla), t. j. prmrn 99-67%.

3. erve ehromová, odpovídající 18-42% CraOo, jenž sta-

noven v podbb CraOo vážkov:*)

*) Methoda dává o malý zlomek % výsledky vyšší nežli tbeo-

retické (srovnej Treadwell, Lehrbuch str. 89.).
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I. 18-lOVo; II. 18-14Vo; III. 18'13Vo, t. j. prmr 18,12 Vo.

Pokusy tmi byla tedy upotebitelnost pístroje dJostia-

ten prokázána a pikroeno dále kii sambtné aplikaci Bun-
senovy methody ku stanovení vyšších kysliník olova. V li-

tenatue v pedu citovamé nacházíme o ní na rzných místech

nedoložené ip o z n á m k y, že d á v á, použita ku stano-

vení aktivného kyslíku ve vyšších kysiliómcích olova, vý-
sledky nízké.

Z té píiny provedli jsme adu pokus s naším pístro-

jem, používajíce nejprve ku rozMadu kysliník zedné
kyseliny solné (5 cc konc. kyseliny, 45 cc vody). Výsledky
vneseny jsou v tuto tabulku:

Analyso-
vaná látka

Odva-
žováno

g
Nalezeno o/^ Prmr Skutený

obsah** Rozdíl

PbO, (I.) 0-2

92-03o/o PbO^
92-23o/o »

92-130/0 »

92-130/0 »

92-170/0

PbO^
92-85o/o

PbO,
- O-680/o

PbO^ (II.) 01
95-070/0 PbOa
95-240/0 »

94-96o/o »

95-090/0

PbO,
96-140/0

PbO, - 1 -050/0

PbaO^ (I.)

1

0-5

80-430/0 Pb304
8I-O70/0 »

80-770/0 »

80-430/0 »

8O-680/0

Pb304

81'95o/o

Pb304
- 1 -270/0

1

Pb304 (JI.) 0-3

90-08o/o Pb304

9O-O80/0 Pb304
90-130/0 Pb304

90100/0

Pb304

91 -650/0

Pb304
- l-.')óo/o

1

"'

PbaO^dlI.)
1

0-2
98-230/0 Pb304
98 540/0 »

98-38o/o

Pb304
1000/0 Pb30, - i-(;2»/o

Stejn špatné výsledky nalezeny, jestliže místo chloru

destilován brom nebo jod.

*) O tom, kterak stanoven, iiojediiáiio l)ylo v I. t-ásti télo

praee.



XV. Proí. Dr. Jaroislav Milbaner a Dr. Bohufmír Pivnioba:

Destillováno se

smsí:

S použitím U-1 g PbOo (I.) S použitím 0-3 g Pb304 (11.)

Nale-
zeno:

/o

Pr-
mr:

/o

Sku-
tený
obsah:

«/o

Die-
reuce
%

Nale-
zeno:

/o

Pr-
mr:

/o

Sku-
tený
obsah:

Dife-
reuee

6 g bromidu dra-

selnatého, 40 ec

vody a 5 ec konc.

kyseliny solné

92-11

9254
92-33 92-85 — 0-52

90-13

90-50
90-31 91-C5 — 1-34

0*5 g bromidu
draselnatého,

40 ce vody a 5 ec

konc. kyseliny

solné

92-38

92-27
92-33 92-85 — 0-52

90-08

90-19
9014 91-65 — 1-51

0*5 g jodidu dra-

selnatého, 40 cc

vody a 5 cc konc.

kyseliny solné.

— — — — 90-35

91-49
90-92 91-65 - 0-73

I vidmo tedy, že vždy pi použití zedné kyseliny solné,

a již destilován ohlor nebo brom nebo jod, byly výsledky

nižší nežli tlieoretick;é. Pi technických produktech, zejména

pi miniích, byly chyby ješt vyšší nežli zde uvedené a pí-

ina nalezena v té okolnosti, že technické produkty*) chovají

asto kovové olovo, které váže uvolovaný chlor. Aby vyše-

tena byla píina chyb i pro jDreparáty, které neobsahují lá-

tek, jež absorbují chlor, bylo zkoumáno, zda neleží píina v

eventuáln odštpovaném kyslíku. Ve vyšších kyslinících

nachází se vždy také normálný kysliník, který s vodou skýtá

reakci alkalickou a jest možno si pedstaviti, že mohla by na-

stati místní reakce chloru, vedoucí ku tvoení chlornatanu,

jenž rozkladem snadno poskytá kyslík, zejména jsou-lí pí-

tomny katalysatory, event. že probíhá reakce podružná:

2 PbOs -f 4 HCl = 2 PbCls + 2 H2O + O..

Aby tento pedpoklad mohl býti dokázán, bylo nutno !>

stanoviti event. odštpovaný kyslík.

V pístroji, jejž dále popíšeme, ku volumetrickému sti- 1

novení vyšších kysliník olova, rozkládáme za nepítomnosti

*) Pi výrob klejtu z olova iiezoxyduje sé asto veškeré olc

vo, zstává ve zboží a pechází i dále do minia, z nho páleného.
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vzduchu 10 g istálio mánia nebio 5 g kyslioníku aloviitého
zednou kyseliniou isiolnou a unikající pl3nay, blavn chlor a

vodní pára, po jich zachycení jímány do byrety. Nameno
tu pi miniu I. 1-3; II. 0-7 cc pi 737 nim tlaku a 20° C teploty,

pi kysliníku oloviitém I. 0-9; II. 1-0 cc, což odpovídá pr-
ij
mrn r2 mg kyslíku ili 0"4Vo minia, respektive 0'3Vo kysli-

' niku oloviitého. Jak patrno, nelze tímto zpsobem chyby zde

zavinné zcela vysvtliti.

Že žádlný chlor nezistává pi stanovení v pístroji v roz-

jj

kladné „bace, zjištno tím zpsobem, že destilováno 04 g
' PbOa (vzorek c. I.) obvyklým zpsobem tvrt hodiny. Pak
jímadla znovu napilnna roztokem jodidu a po uvedení obsa-

hu destilaní baky do varu žínovTi zedna v ní tekutina 50 cc

vody a destilováno zase tvrt hoidiuy. Kvalitativními reakcemi

nenalezena nikde and stopa jodu volného.

Z pokus našich vyplývá, že skuten ku destilaci dle

I
Bunsena pro stanovení vyšších kysliník olova nehodí se

I
z e d n á k y s e 1 i n a s o 1 n á.

Na to pikroili jsme ku další otázce, zda výsledky se ne-

zlepší, použije-li se pi destilaci kyselina solná koncentrovaná.

Nalezené výsledky uvádíme v této tabulce:

Analyso-
vaná iátka

odva-
žováno

S
Nalezeno: Prmr Skutený

obsah Rozdíl

PbO^ (I.) 0-2
92-71«/o PbOa

92-87''/o »

92-79o/o

PbO^
92-85«/o

PbO, - O-060/o

Pbo; (II.) 01

96-01 o/o PbO^

96-29»/o »

96-25»/o »

96-18%
PbO^

96-1 4«/„

PbO,
- 0-04«/o

PbO^ (111.) 0-2

93-67»/o PbO^

93-60«/o »

93-73»/o »

93-67<'/°

PbO,
93-74Vo

PbO,
- 0-07«/„

PbO, (IV.) 0-3

88-96''/o PbO,

88-75<'/o »

88-80»/o »

88-84«/o

PbO^
88-80"/o

PbO^
+ 0-04«/o

PbaO, (III.) 0-2 99-87«/o Pb304

99-95«/o Pb304

99-91 »/o

PbaO,

lOOo/o

PbaO,
- 0-09«/o
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Z výsledik vyplývá zcela jasn, že Bunsenova methoda, '<

užije-li se ku rozkladu koncentrované kyseliny solné a pra-;

cuje-li se dle návodu námi podaného v pístroji zde popsa-£

ném, dává výsledky naprosto uspokojivé.

B. Methoda oxydimetrlcká, pvodn Luxova.

Ze všech method oxydimetrických pro praxi hodí se dlo-'

sud nejlépe zpsob popsamý Luxem (1. c. Opus I.) a sípoíva-

jící nia oxydaci kyseliny šaivelové, titrovainé, vyššími kysli-

níky olova za pítomimo-sti kyseliny sírové a titrací pebytené
kyseliny roizibokem permangamiatu. etní autoi hledli ji zdo-

konaliti a snažili sie dáti jí praktickou formu. Z nich butež
zde jmenováni na p. Treadwell, Beck, Tocher, Chwala a

Colle, Sacher. Pi svých pracích použili jsme zpsobu Chwaly

a Colleho a nalezli jsme ísla, která reprodukuje následující

tabulka:

Analyso-
vaná látka

Odvá-
ženo: Nalezeno Prmr Skutený

obsah: Rozdíl:

PbO, (I.)
93-1

2 g

93-44«/o PbO^
93-530/0 »

93-59»/o »

93'65»/o 92-84''/o + 0-8lo/o

PbO, (lí.) 2 g 96-lOVo 96-10»/o 96-140/o
- 0-040/0

PbO, (IlI.) 2 g
93-69»/o

93-930/0
93-81 o/o 93-740/0 + 0-070/0

PbOa (IV.) 3g
88-67o/o

88-79<>/o
88-730/0 88-80 -0-070/0

PbaO^ (I.) 3 g

82-1 9»/o

82-19«'/o

82-19»/o

82-19 81-74 + 0-350/0

PbaO, (II.) 3 g
91-70<>/o

91-607o
91-650/0 91-49 + O-I60/0

V\0, (III.) 3 g
lOO-éo/o

100-38»/o
lOO-460/o 100-00 + 0-460/0

i
Braunerv
superoxyd-
hydrat

97-43»/o
— 96-56 + 0-870/0
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Výsledky, které dává methoda oxydimetrická, jsou nej-

lepší, pracuj e-li se dle zpsobu Chwaly a Colle, lze ji pro

úel}^ praxe doporuiti, jelikož jest lacinou a pomrn
rychlou, nevyžadující zvláštních pístroji, za to však pracuje

se s roztoky, jež poimrn rychle mní svj titr. Výsledky
dává o nco vyšší nežli jaké odpovídají skutenosti. Píina
bude ležeti pravdpodobn v tom, že konec titrace lze tžko
dosáhnouti, titrace jde ku konci velmi zvotoa. Jest možno, že

v tom smru pídavek dusinanu manganatélio by psobil
pízniv, dosud však nemáme o tom žádných zkušeností. Mo-
difikace, pi nichž pracuje se v mediu kyseliny sírové, nevy-

kažTují tuto nevýhodu, lépe by vyhovovaly, nicmén však i tu

spoteba piermamganatu se zmenšuje, jelikož vylouený síran

olovnatý adsorbuje šovan olovnatý a ást oxalové kyseliny

uchází titraci. ZávažnoTi jest také okolnoist, že kyselina du-

siná obsahuje vždy dusíkovou kyselinu, která na permanga-

nat psobí. DopoTuuje se takové kyselin dnsiné pidati

špetka mooviny, aby kyselina dusíková se zrušila. Mimo to

' radno titr permanganatu stanovovati na kyselinu šavelovou

; -stejným zpsobem jako se titrují pak vyšší kysliníky olova

a bráti kyselinu dusinou prostou dusíkové. Že patrný jest

tu rozdíl, pesvdili jsme se stanovíce titr permanganatu

jedinou v mediu kyselinu sírové a po druhé v prostedí kyse-

liny dusiné a byl nalezen faktor v prvním pípad: 1-01492,

tdežto v druhém 1-03437, ten po pidání mooviny*) sho-

doval se s prvním.

C. Methoda Finziho a Rapuzziho.

Ped krátkou dobou uveejnili Finzi a Rapuzzi m.ethodu,

která zamlouvá se svojí jednoduchostí a spoívá na rozkladu

octanu hydrazinu v prostedí kyseliny octové vyššími kysli-

níky olova. Výsledky, jež získali, srovnávali s methodou

Topfovou a shledali, že dává vý^sledky vyšší a vypoítali

faiktor, dle nhož 1 cc pi 0° a 760 mm tlaku odpovídá

0-01981 g PbOa a praví, že methoda pro technické úely dá se

doporuiti. Pojali jsme také tuto methodu mezi ony, jež

*) Dležito jest se pesvditi, zda moovina nereaguje s per

Aianganatem a nechová látky jím se okysliující.
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chtli jsme vyzkoušeti ku svým úelm. Vzhledem k tomu,
,

že methody jodimetrické, jak ukázali Chwala a Colle, dávají
íl

vždy nízké výsledky, zdálo se nám zcela pirozeným, že na- -I

stávají tu difference, které neleží v podstat snad methody

samé, nýbrž proto, že byla srovnávána ,s methodou šipatnou. .

Pracovali jsme s roztokem pipraveným dle návodu obou i

autor, používajíce pístroje dále popsaného, jenž v podstat

jest podobným onomu, jaký užíval Stank pi své práci o sta-

Obr. II.

novení aminokyselin, jelikož je proist vad jiných pístroj po-

dobných.

Do baky A pístroje (obr. II.) odsypáno navážené množ-

ství kysliníku olovicitého resp. minia, pidáno vody a vaeno
pi uzaveném kohoutku. Trubice dlící nálevky, jež vchází

do hrdla baky, byla též naplnna vodou. Párou vodní vyts-

ovaný vzduch odcháizel trubicí a do válce sklenného C, pro-

cházel tu vrstvu vyvaené vody. V zúžené ásti nesl válete

kruh z olovné trubky, dirkovaný, takže jím pivádná voda

skapávalia po povrchu válce a hromadila se v podsitavené ná-

dob D a pepadeoxL d skapávala do výlevu. S válcem^ spojena

byla mrná trubice E, opatená dlením na desetiny co a

dvojestným kohoutem c. Byreta byla v plášti F naplnném
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vodou, jejíž teplotu bylo možno miti na jemiuém teplomru.
Když v byret, jež spojena byla s vyrovnávací laliviíkou G,

nedal isie již žádný plyn konstatovati a celý prostor baky byl

vyplnn parami, bylo možno pistoupiti k rozkladu. Do dlící

nálevky B dáno reagens, pipravené dle pedpisu Finziho a

Rapuzíziho a opatrn spuštno do nádoby A a vaeno tak

dlouho, dokud unikal plyn, pak zmen jeho volum a te-

plota. Získána tato ísla:

Odvá-
ženo po

1 S
látky:

Nam-
eno ec
plyuu

Jeho
teplota

Tlak
baro-
metrie-

ký

Vypoteno
bez kor-
rekce (a)

S korrekcí
obou au-
tor (6)

Sku-
tený
obsah

o/o

Difference

(0) (6)

PbO,
(1.)

54-2

54-4

54-35

19-2

18-5

20-1

729

728

729

ioi-57o 94-19% 92-85 + 7-25''/o + l-347o

PbO,
(II.)

56-45

56-60

20-8

20

722-5

728 103-87o 96-327o 96-14 + 7-667o + 0-187o

PbO,
(IV.)

530 21-2 722-5 97-2 l7o 90-22«/o
9

88-80 + 8-41% + l-427o

Z hodnot zde nalezených jest patrno, že methoda dává

výsledky velmi vysoké, chyba neleží snad v tom, že autoi

ji srovnávali s jiniou, která poskytuje chybné, nízké hodnoty,

nýbrž leží v podstat methody samotné. Difference jsoR zna'-

né, obnášejí 7-25 ^o až 8-41%, když zavede se pak faktor autory

uvedený a empyricky urený, že totiž 1 <^c dusíku odpovídá

0-0198l/^ PbOs pi 0« a 760 mm, místo theoretického 0-02134 g
pohybují se difference v mezích + 1%. Abychom zjistili, zda

snad reagens samotno nevyvinuje varem, dusík, byl proveden

slepý pokus a shledáno, že množství jeho zde používané vyvi-

nuje plyn.u prmrn 1 cc pi 19-4^ C a 728 co tlaku. Zavede-li

se tato korrekce, pak výsledky jsou následuj ící:

92-70% oproti 92-85%PbO^ I. .

PbOa II. . . . 96-07% oproti 96-14%

PbOsIII. . . . 88-67% oproti 88-73%

Dle našeho soudu zasluhuje methoda pozornosti, akoliv

uvedené okolnosti mluví proti ní. Pro praktickou potebu to-
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vární se nehodí, jelikož vyžaduje pomrn komplikovaného

pístroje.

Uzavírajíce naši práci, považujeme za nutné, zmíniti se

o nkolika pokusech, jimiž snažili jsme se methodu práv zmí-

nnou pevésti na jednoduchou azotometrickou, pi níž roz-

klad by se dl za chladu. Zkusili jisme použiti ku rozkladu

vyšších kysliník olova hydroxyd hydrazinu a jako agens

^rozpouštcí hydroxyd draiselnatý. Tu reakce

Pl>02 + 2 NH2 . OH + 2 KOH irr Pb(0K)2 + 4 H^O + ^2

probíhá, a zvolna, již za chladu.

Reagens naše pipraveno bylo z 35 ^ hydroxydu barna-

tého, rozpuštného ve 150 cc vyvaené vody, do nhož vne-

seno 25 g jemn teného hydrazinsulfátu. Užíván filtrát.

Ku práci vzat byl azotometr, do jehož rozkladné ná-

doby odvažován kysliník oloviitý, a do vnitní epruvety

odmováno reagens s uritým množstvím hydroxydu dra-

selnatého, po ujzavení a o9etení, zkoumavka ZAThnuta a po

delší dob i vyrovnání teploty, když objem plynu se již ne-

mnil, odeten, jakož i jeho teplota i barometrický tlak.

Výsledky byly tyto:

Odváženo
látky

" m Pidáno gc

roztoku: 50 g

ROH v 40

cc vody

Nam-
eno

plynu:

J3"
^ 1

Odpo-
vídá

Skute-
ná hod-
nota

Diffe-
rence

0-5gPbO,(I.) 12 5 23-95 16-7 738-5 91-14% 92-857o - l-7l7o

0-5 g- PbO^ (II.) 10 4 24-3 16-3 737-0 94-26°/o 96-147« - r887o

O-g-PbO^dlI.) 10 5 2;-i5 18 2 738-5 91 -9270 93-747o - l-S27o

0-5g-PbO„(lV.) 10 5 22-8 17-6 740-0 87-167o 88-807o - l-647o

Výsiledky pímo bez zavedení faktoru jsou pí-

znivjší nežli jaké získali Finzi a Rappuzzi pi své miethoa.

Chyba jest tu pravdpodobu táž, jako pi azotometrických

miethodách vbec, nco dtiisíku se zadržuje v reakní tekutin.

Ponechávámie propracování methody na poizdjší dobu, jakož

i eventuelní úpravu píslušné korrekní tabulky analogické

tabulce Dittrichov.
Z druhého oddílu své práce inímie následující
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závry:

a) Methoda Bunsenova ku sitiarnovení vyšších kysli-

ník olova dává, použije-li se vhoclíného pTÍstroj,e, který

v práci jest popsám, a provedie-li se rozklad koncentrovanou
kyselinou solnou, výsledky uspokojivé, niax. o 0-1% nižší

nežli theoretické. Zcela špatné resultáty nalezeny pi aplikaci

zedné kyseliny solné. Jedna z píin nízkých výsledk za-

vinna jest pravdpodoibn odštpováním kyslíku co tako^

vého. Methoda Bunsenova pro praxi technickou není dosti

expéditivní.

b) Methoda Luxova zvlášt v modifikaci Chwaly a

CoLLEHO má pro praxi upotebení, jelikož jest lacinou, ne-

vyžaduje žádného zvláštního pístroje a výsledky dává dobré,

o nco vyšší nežli theoretické. Nevýhodou její jest, že pracuje

s roztoky, jiejichž titr podléhá rychle zmnám, že titraoe pro-

vádí se v mediu kyseliny dusiné, obsahující asto kyselinu

dusíkovou. Tuto lze zrušiti pídavkeni mooviny. Titraoe ku
konci jde velmi zvolna jest pravdpodobné, že bylo by ji mož-

no urychliti piinním dusinanu manganatého.

cf Methoda Finziho a Rapuzziho, založená na rozkladu

octanu hydrazinu v octovém j)rostedí kyselinou octovou, v

podob, jak ji autoi popsali, dává i když použije se empiri-

ckého faktoru jimi stanoveného, výsledky velmi vysoké. Na-

lezena difference až 1-4%. Chyba neleží však v tom, že autoi

ji srovnávali s methodou Diehlovou v modifikaci Topfa, jež

dává nízké výsledky, nýbrž v samotné její podstat.

d) Zkoušeli jsme, zda nebylo by možno použiti ku stano-

vení vyšších kysliník 'olova reakci:

PbO^ + 2NH. . OH -f 2K0H = Pb(0K)2 -f ffl^O + N,

jež pi kysliníku oloviitém prochází již za chladu, takže

r.iOŽno pracovati v azotometru. Výsledky jsou píznivjší,

nežli jaké dává methoda Finziho a Rapuzziho, jsou nižší nežli

theoretické, jelikož reakní tekutina zadržuje nco dusíku.

V Praze, v íjnu 1913.

Z laboratoe chemické technologie anorga^iických

látek na c. k. eské vysoké škole fechnické v Praze.
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Ueber díe Haemocytozoen einiger kaukasischen
Reptilien.

Von Dr. Václav Breíndl.

(Mit 4 TeíKtfig-uren).

> Vorgeleg-t in der Sitzung- den 22. Mai 1914.

Im Juni liis AugTist 1913 weilten die Herren J. Komá-
rek iind t T)t. J. Veselý aiif einer zoologisehen Expedition
im Kaukasus. Durch die Liebenswiirdigkeit derselben bekám
ich zur Bearbeitung eine Série der Blutpraeparate von eini-

gen kaukasichen Eeptilien.

Dieses Materiál, von dem ich in der vorliegenden Mittei-

lung die oben erwáhnten Haemocytozoen heschreibe, ríihrt

von der russisch-persischen Grenze her, von der Steppe náchst
dem Stádtchen Ordubat, am linken Ufer des Araxus. In den
spáten Sommermonaten,' als diese Blutpraeparate verfertigt

wurden, waren auf der erwáhnten Lokal itát nur drei Arten
der Eidechsenformen in grosserem Masse vertreten.

Was die klimatischen Verháltnisse und den Charakter
der Gegend anbelangt, sind diese Orte in der meisten Jahres-

zeit ohne Feuchtigkeit und deshalb, ausgenommen die Partien

der Gebirgsbáche, volMándig ausgetrocknet. Auch die Tem-
peratur erreicht hier, besonders in den Sommermonaten, wie
man von der binnenlándischen Lage erwarten kann, bedeu,-

tende Hohe (bis 50° C), was allerdings fíir die Entwickelung
der Blutparasiten áusserst giinstig zu sein scheint.

In dem Materiál, von welchem die Blutausstriche ver-

fertigt wurden, sind drei Spezies vertreten: Lacerta murali'=f

Sitzber. d. kon. bohm. Ges. d. Wiss. lí. Classe. 1
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var. strifiata, Ereniias argata unci Acanthodactylus (spj),}

eine steppisclie Sandform. Am meisten kommt in der genanu

ten Lokalitat die Sandeideohse vor, neben dieser dann í/re-e

mias und endlieh Lacerta niuralis var. strigata, welche in den

Ordubatsanlageii und den armenischen Gebirgswáldern ge-

fangen wurde.

Die Blutpraeparate wurden auf bekannte Weise verfer-

tigt und nach dem Eintroeknen mit Methylalkohol fixiert,

worauf sie in der Feuehtigkeit aufbewahrt wurden. In einem

ganz unverletzten Zustande hábe ich sie mit Giemsa-Losung

gefárbt, einerseits in einer sfhwachen, anderseits in der ge-

wohnlich beníitzten Losung (1 Tropfen auf 1 ccm dest. Was-
ser mit einigen Tropfen des Natriumkarbonat)

.

Die Infektion hábe ich bereits bei der Durchsuchung der

rioch nicht gefárbten Praeparate konstatiert, wo die Para-

siten in bedeutend vergrosserten Erythrozyten durch ihre

liehtbrecbende Umrisse des Korpers und durch die gebogene

Form zum Yorschein kommen. Nach der Untersuchung der

gefárbteu Praeparate hábe ich festgestellt, dass die Lacerta

muralis keine Infektion aufweist, wáhrend die zwei anderen

Arten stark infiziert sind. Diese Infektion ist daher bedeu-

tend und erscheint in jedem Gesichtsfelde durch eine grosse

Žahl von parasitenhaltigen Blutkorperchen. Die Infektion

der beiden Arten weist dieselben Parasiten auf, was wahr-

scheinlich durch eine und dieselbe Lokalitat bedingt ist. Nur
in der Žahl der Parasiten besteht ein bedeutender Unterschied,

indem námlich die Eremiasart schwáeher als die Sandeidechse

infiziert ist. Die Parasiten kann man in vier Formen ein-

teilen.
•

Die erste Form (Fig. 1) wird hauptsáchlich durch zwei

KenrQzeichen scharf charakterisiert: das Plasma und die

Kernstruktur. Der Parasit liegt in der Lángsachse des Blut-

korperchens, von einem Pol zum anderen, wobei er mit seiner

inneren Korperseite parallel mit dem Kerne des Erythro-

zyten liegt oder denselben beriihrt. Das Plasma nimmt einen

hellblauen Ton an, welcher sich dem Tone des Plasma des

Blutkorperchens náhert, sodass man haufig nur schwer die

Konturen des Parasiten feststellen kann. Im Plasma befinden

sich die Vakuolen, entwieder von verschiedener Grosse, wobei
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die gTossereii iii der breiteren Partie des Korpers sind, oder
vou gieicher Grosse. Sie liegen an beiden Polen des Parasiten.
Ihre Kontnren sind scharf und vollstandig regelmássig, spM-
risch, und scheinen im Innern einen hellblauen Scliimmer zu
haben. Sie entsprechen den Gebilden, die Reichenow beim
Karyolysus beschreibt nnd als Eeservestoffvakuolen erklárt.

Ein anderes ty^^isches Zeichen neben den Vaknolen ist der
Kern, weleher mehr als ein Drittel des ganzen Parasitenkor-
pers einnimmt und meistens mahe dem breiteren Pole liegt.

Ek

a p c

li

Fig-. 1. a, b, c. Pk Kern des Parasiten. Ek Kern des Erythrocyten.

Xiemals weist er eine dentliche Kernimenibran auf, sondern
grenzt sich gegen das Plasma durch einen hellrot gefárbten

Hof ab. In der inneren Struktur zeigt er unregelmássige Gra-
"nula, die entweder in spliárischen oder gestreckten Formen
vorkommen und verschiedene Žahl und Grosse aufweisen.

Sind sie grosser, dann wird ihre Žahl vermindert, sind sie

kleiner, nehmen sie an der Žahl zu.

Auf diesen Granulen kann man bei starker Vergrosse-

mng einen sich transparent rot fárbenden und einen dunkel-

rot gefárbten, an den ersten sich bindenden Teil unterschei-

desn. Die Kornchen sind am meisten an den l)eiden Polen des

Kemes konzentriert. Bei einigen Individuen hábe ich auf der

Peripherie des Kernes, und zwar an seiner Seite ein Gebilde

Yon beinahe spliárischer Form bemerkt, von meistens unregel-

mássigen Konturen, welches sich rotviolett farbte (Fig. 1 b).

Meiner Meinung nach handelt es sich hier um etwas áhnli-

ches, was Reichenow als »B i n n e n k ó r p e r« bezeichnet.
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Es gibt zwei Arten von dieser Form. Eine voii ihnen r

zeichnet sich durch grossere Breite uud ein máchtigeres mehr i

abgernndetes Korperende aus; die zweite Art dagegen ist
'

schlanker, schmáler und auf beiden Enden zugespitzt. Neben i

den Formenuntersehieden hábe ich auch Grossenunterschiede (

festgestellt, die freilich durch den Wuchs bedingt sind. Die *

Grosse dieser Formen betrngi: 14—18 // der Lange und 2—4^
der Breite. ;

Die durch diese erste Parasitenform infizierten Blutkor-

perchen sind stark wie in die Lange als auch in die Breite ver-

grossert, ihr Plasma ist heller gefárbt als bei den norraalen

Blutkorperchen, und man sieht klar, dass es in der E-ichtung

von Zentrum zur Peripherie abnimmt, so dass es scheint, als ob

es um den Erythrozytenkern und den Parasiten eine Membrán
gegen das iiussere Plasma existiere. Der Kern des Bhitkor-

perehens ist gedehnt und ist nur wenig von seiner Zentrallage

verschoben. Die Kiernmembran ist noch vorhanden, dagegen

^eist bereits die innere Struktur einige Degenerationsver-

ánderungen auf. In einem anderen Falle (und zwar l^ei den

grossen breiten Stadien) scheint das Plasma des Blutkorper-

chens zum Parasitenkorper konzentriert zu sein und zeigt den

ritárkesten Fárbungston auf der dorsalen Seite des Parasiten

und zwischen ihm und dem Erythrozytenkerne. Das in einein

Falle infizierte Blutkorperchen zeigte zwei Kerne mit deutli-

chen Membranen und unverletzten Innenstrukturen.

WsiS die Žahl anbelangt, in welcher diese erste Art im

Verháltnisse zu der anderen vertreten ist, kommt dieselbe

seltener vor, was allerdings fiir den Charakter der Infektinn

sehr wichtig ist.

Die zweite Parasitenart (Fig. 2) zeichnet sich durch eine

langgestreckte Korpersform und verschiedene Stufe ihrer

Biegung. Ihr Plasma zeigt nie Vakuolen, sondern es ist

hyalin und homogen, ausgenommen die Pole, wo es satter

gefárbt zu sein pflegt. Die Breite des Korpers ist iiberall gleich

oder enger in der Mitte, was durch die Adaption zur Lage

des Erythrozytenkernes veranlasst ist. Nur einigemal er-

scheinen im Plasma Stellen mit satter Fárbung. Der Kern

dieser Form zeigt die verschiedensten Variationen. Man kann

dabei die tjbergange zum Typus der ersten Parasitenart fin-
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dm, wobei der zu ein-em Pole iiálier liegende Kern bemahe eine
spharisehe Form liat, indem er aiif seiner Peripherie chroma-
tisch gefárbte Granula, in der Mitte dann ein spliarisches
Korperchen zeigt, welches jenen au der Peripherie analog ist

(Fig. 2 c). In einem anderen Falle enthált er sechs spharisehe
Korperchen, deren Zentrnm einen hellen Hof zeigt; dabei ist

der Kern ansgedehnter. Diese Struktur ist derjenigeu áhnlich,
welehe Minchin bei einer Haemogregarine von Agama tuher-

'-ulafa aus der Himalaya besehreibt. Von dieseu seehs Kor-

Fig. 2. a, b, c. Pk Kern des Parasiten. Ek Kern des Erythrocyten.

perchen liegen immer zwei und zwei nebeneinander. In ande-

ren Fállen ist der Kern stark ausgedehnt, geht von einem
Pole des Korpers hervor und lehnt sich in seinem Durchlaufe

an die konvexe Seite des Korpers; dabei ist seine Struktur

spiralformig, ahnlich wie der Kern der Opalinen. Bei anderen

Individuen verlauft der Kern in der Form von zwei Fáden,

welehe sich an die beiden Korperseiten anlegen, konkav und
konvex, und zwischen beiden diesen Fáden verlaufen quere

'\'erbindungen. Ein andersmal wieder weist der Kern eine

bandartige Struktur auf (Fig 2 b) und scheint auch von einem

breiten Faden zusammengesetzt zu sein, welcher sich verschie-

denartig wiokelt und biegt. Dieser Typus, weleher ziemlich

' ft vorhanden ist, macht denselben Eindruek wie die áhnliche

Kernstruktur, wélche Minchin bei manchen Stadien der

obengenannten Haemogregarine besehreibt.

Die Form und Grosse dieser Art variiert verháltnismas-

sig sehr wenig. Als jiingere Stadien kann man jene Fornien
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aninehmen, die ueben klein^ren Dimiensioiien sich anch duroh,

eine gel)rocheiie Kiorperform uud ihre Lage auszeichnen^

welche sich maiiehmal beinahe au der queren Aclise des Blut-

korperchens befindet. Die Grosse dieser zweiten Art (nach

dem Masse der grossten Stadien) betrágt 18—20 a in der

Lange und 3—4 u der Breite.

Die durch diese zweite Art iufizierten Bhitkorpercheoi

sind stark wie in die Lange, so auch in die Breite vergrossert.

Ihr Plasma fárbt sich schwacher als jenes der normalen, aber

der Ton der Fiirbuug ist stárker als bei den durch die erste

Parasitenart infizierten Erythrozyten. Der Kern des Blutkor-

perchens ist beinahe unberiihrt, ist von normáler Grosse,

seine Lage ist selten exzentrisch und die Form in die Lange
ausgedehiit.

In der ganzen Infektion libertrifft die Žahl der Para-

siten dieser Art (mit der vierten) die anderen.

Die dritte Art (Fig. 3) unterscheidet sich scharf neben

der Struktur des Plasmas und des Kernes durch ihre Lage

und die Veránderungen, welche sie in den Erythrozyten her-

vorruft. Die Form dieser Art ist eine ganz gerade. Dabei ist

ihre grosste Breite in der Mitte des Korpers, welcher gegen

ihre beiden Pole enger und spitzig wird. Das Plasma ist

vollkommen klar, hyalin und zeigt nur selten kleine Granulen,

regelmássig iiber clen ganzen Korper zerstreut. Auf den bei-

den Polen aber ist das Plasma ziemlich stark blautonig ge-

fárbt. Oft hat es auch einen rosigen Schimmer. Der Kern
dieser Form hat zwar verschiedene Lagen, liegt jedoch mei-

stens auf der Seite, welche dem Blutkorperchenkerne mehr

entfernt ist (Fig. 3 a) . Eine Mittellage des Kernes kommt sel-

ten vor und der Kern hat in solchen Fállen eine homogene

Struktur und unregelmássige Konturen. Das anderemal liegt

der Kern, stark chromatisch gefárbt, bei der áusseren Seite

des Korpers und hat eine stangenartige Form. In den meisten

Fállen liegt der Kern mehr gegen den Pol und von diesem

streckt er sich zu einer Korperseite; dabei hat er die F^ornl

eines Fadens mit breiterer Basis und zeigt eine spiralige

Struktur, wobei man ein heller sich fárbendes Substrát und

dunkeles Chromatin bemerken kann, welches sich an das
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•erstere biudet. Diese Art des Kernes náhert sich jener band-
formigen bei der vorgehenden Parasitenart.

Aucli hier konneii wir zwei Formeu unterselieiden : die
eine ist breiter und auf den beideii Polen beinahe halbkreis-
formig abgerundet; die zweite ist enger, ansgedehnter und auf
den beiden Enden spitziger. Die Grosse dieser dritten Art
betrágt 12—14 der Lange und 3—4 der Breite (in der Mit-
te des Korpers).

Der Eiinfluss dieser Parasátenart auf die Blutkórperohen
ist am grossten. Die Veránderungen erfolgen im Kerne und

|,

IFig. 3. «, . Pk — Kern des Parasiten. Ek — Keni des Erythrocyten.

im Plasma. Diese Parasiten dringen in den Kern ein und
zerstoren ihn. Sie scheinen eine Membrán um sich zu haben,

einen hellen Hof gegen das Plasma der Blutkorperchen. Der
Kern der Erythrozyten wird háufig in zwei Halften zerrissen,

welche sich dann stangenartig lángs des Parasitenkorpers le-

gen. Ein andermal wieder bildet der zerstorte Kern die lobo-

podienartige Gebilde (Fig. 3 h) , mit welchen er den Parasiten

umschlingt oder an einem Pole kappenartig deckt, Oft ver-

anlasst der Kern durch das Eindringen des Parasiten eine

Fmhiillung des ganzen Korpers. Die Degenerationsveránde-

rungen des Kernes zeigen sich in der Absorption des Chroma-
tins das immer abninimt, bis zuletzt nur eine unbestimmte

Kontur des Karyoplasma vorhanden bleibt. Oft kann man
sehen, wie der Inhalt des Kernes den Parasitenkorper in Stro-

men durchdringt. Neben dem Kerne ist es auch das Plasma,
' iv^elches bedeutende Degenerationsveránderungen durchmacht.
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j^nfangs kann maju noch die Spuren voii einem peripheren- i

Plasma des Blntkorpercbens findeii, spáter aber rednziert sicíi

dasselbe auf die Partie um den degenerierenden Kern, welche

sich noch mit einem blauen Tone farbt, gemischt mit der ro-

sigen Fárbung des Karyoplasma des Erythrozytenkernes. Tn i

den extremen Fállen wird die Zellmembran des Blutkórper-

ehens vollig zerstort und der Úberrest des Entoplasma ver-

miscbt sich mit dem Karyoplasma. Man kann deslialb diese

Ersebeinung der Parasitenwirkung als »Karyolysis« cha-

rakterisieren.

In der Žahl ist diese Parasitenart geringer als die zweite

und vierte, doch iiberwiegt sie die erste Art.

Wenn ieh jetzt iiber die vierte Form eines endogiobu-

láren Parasiten zu sprechen komme, so muss ich schon von

vornlierein einen Zweifel anssprechen, ob es sich iiberhanpt

um eine Haemogregarine handelt. Wie die Fig. 4 a, b, c, ver-

anschaulicht, weicht dieser Parasit in allen Merkmalen von

den bisher beschriebenen Haemogregarinen ab, dass es sich

vielleieht um eine ganz neue Gattung handelt. Ich muss aber

die ganze Frage offen lassen, da zu der definitiven Ent-

scheidung liber die Zngehorigkeit des Parasiten und dessen

Entwicklungsgeschichte ausfiihrliche Untersuchungen an

Ort und Stelle anzustellen sind.

Wie die Al>bildungen veranschaulichen, handelt es sich

um eine Flagellatenform, die mit den geissellosen Haemo-
gregarinen nichts gemeinschaftliches hat. Der Parasit ist

flaschenformig, am vorderen Korperende stark verschmálert,

nach hinten allmáhlig anigeschwollen. Hier, in dem Hinter-

korper liegt der verhátlnismássig grosse Kern mit dem zen-

tral liegenden sphárischen Korperchen, das warscheinlich

dem Karyofíom entspricht und mit den peripher liegenden

Kornchen durch radiere Fádchen verbunden ist. Das Vor-

derende des flagellatenformigen Parasiten besteht aus einem

hyalinen Zytoplasma, in dessen Basis sich ein energisch fár-

bendes Kom befindet, das fiiglich als ein Basalkorperchen

oder Blepharoplast anzusehen ist. Die merkwiirdigste Orga-

nelle des Parasiten ist indessen die stark sich fárbende Geis-

sel, welche von dem^ Basalkorperchen weit nach aussen hin-

ausragt und immer bogenformig im Zytoplasma der Erythro-
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z>-teii hinaufiláuft. Infolge der Znsammenziehung in der Fi-
xieruugsfliissigkeit scliriimpft die Geissel, und erscheint auf
aJlen meiuen Praeparaten als ein dickes, wellenformig, oder
sogar spiralfí)rmig gewimdenes Gebilde, meist von einem
hyalinen Saiíme begieitet. Es ist dies die plasmalose Liicke
iu dem Erytlirozyten, welehe eben durch die Kontraktion
der Geisse] entsteht und nicht selten als ein hyalines Ka-
nálchen im Zytoplasma hervortritt. Die Bedeutung der Gei-
ssel ist schwierig zu entrátseln. Wenn es sich in dem besehrie-

BTc

-Ele

Pk

Fig, 4. a, h, c) Pk = Kern des Parasiten. Ek Kern des Erythrocyten.
Bk = Basalkorperchen. G = Gl-eissel.

benen Parasiten um ein Entwicklungsstadium der Haemo-
gregarinen handelt, — wozu indessen keine Griinde vorlie-

gen — so hátten wir in der Geissel eine Vorriclitung zu su-

chen, mittels welclier der Parasit die Erythrozyten angreift

und wahrscheinlich in deren Zytoplasma eindringt. In die-

sen Falle hátten es wir mit der interessantesten Tatsaebe

zu tun, dass die Vorfahren der Haemogregarinen freilebende

Flagellaten waren.

Diese Annahme diirfte sich natiirlich mir durch weitere

T ntersuchungen bestátigen.

Schliesslich ist noch der dicken Umhiillung des Korpers

zu gedenken. Ansserlich ist námlich das ganzo Tier von einem

dicken homogenen Háutchen umgeben, das dicht dem innereu

Zytoplasma anliegt und mit den von mir angewandten Fár-

bungsmethoden immer intensiv dunkel erscheint, so dass von

einer histologischen Analyse dieser Hiille sich nichts náheres

ermitteln lásst.



10 XVI. Dr. Václav Breindl:

Die (irosse die^er Art betrágt 27 u der Lange (davon

eine Halfte fállt auf das Gpisso]i>(^l)ilde) und 5 pi der Breite.

Dde durch diese Parasitenart infiziertcii Bhitkorperoheu

zeigen bedeutende VergTosseriing in die Breite. Thr Plasma

ist viel blásser als jenes der normál en, ihre Membrán aber

wird nie zerstort. Dagegen befinden sich bei allen im Ento-

plasma plasmalose Stellen, die wahrscheinlich durch das

G-eisselgebilde des Parasiten hervorgerufen werden. Der Kem
niacht Degenerationsveriindei-nngen (hirch, indem seine inne-

i-e Struktur zerstort wird und an dem Ohromatin abninimt.

Oft findet man diese Parasiten dnrrli das Vorderende durch-

dj"ingen in den Erythrozytenkern, welcher sich dadurch

manchnial in zwei zusa-mmenhángende Hálften zerspaltet, so

dass er den Eindrnck des sich teilenden Kernes macht. So

eine extréme Degeneration, wie bei der dritten Parasitenart

durch den Einfluss dieser letzteren, erfolgt hier nicht. Was
ihre Žahl betrifft, ist diese gleich jener der zweiten Art.

Weder die Úbergangsstadien zwischen diesen einzelnen

Arten, uoch die freien Parasitenformen hábe ich gefunden,

was allerdings diese Infektion als eine fortgeschrittene cha-

rakterisieren kann.

Was die Artbestimmung betrifft, glanbe ich, dass es

sich hier um zwei Formen handelt, wobei die ersten drei Pa-

rasitenarten der Gattung Karyolysus angehoren. Die vierte

Art, soweit mir bekannt ist,*) wurde bis hentzutage nicht

beschrieben und nimmt vielleicht eine selbstándige Stelle ein,

zu deren Artbestimmung vor allem eine grossere Menge <les

Materials und Kenntnis des Entwickelungszyklus erforder-

lich ist. Yor allem ist hier besonders zum Studium des G-eissel-

gebildes die Beobachtung des lebenden Materials notig.

Alle Textfiguren wurden mit C. Reichers Zeichen-

apparat bei Zeáss Apochr. 2 mm, Okk. V hergestellt. Die De-

taile wurden dann bei Kompensationsokknlaren VUT, XIT,

XVIII eingezeichnet.

Prag, den 22. Mai 1914.

*) Die Abhandlnng von Finkelstein war mir nicht zngáiíglich.
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XVII.

Exakte Treffpunktsbestimmung bei

Verfolgungsaufgaben.

Von
Anton Griinwald in Prag-.

Vorg-elegt in der Sitzung am 22. Mai 914.

Annahme: Vom festen Punkte SOÍ aus bewegt sich ein

Punkt auf der durch 3J beliebig (in der Ebene) gelegten

Geraden g. Hiebei wird er von einem gleichzeitig im be-

liebigen festen Punkte M' (dieser Ebene) aufbrechenden

Punkte verfolgt, wobei der Verfolger sich

1. stets gen au auf die jeweilige Lage des Verfolgten

zu und
2. stets n-m. al so rasch bewegt als der Verfolgte,

wobei n beliebig, >•!, konstant angenommen wird.

Aufgahe: der Treffpunkt S ist zu bestimmen, in welchem
der Verfolgte vom Verfolger eingeholt wird.

Die Beachtung negativer Werte von n ist unnotig, da

sie nichts anderes liefern als — bei anderer Wahl der Richt-

stiicke— die positiven Werte. Das konstant Verháltnis n

beider G-eschwindigkeiten kann beliebig, muss aber > I

angenommen werden, falls iiberhaupt (bei Lagen von M'

ausserhalb ^) ein Einholen zustandekommen soli.

Lósung: Setzt man die Lange

{mM')=^d
und die Lange

i
Sitzber. der k. k. bohm. Gess. d. Wiss. II. Classe.



2 XVII. Anton Griinwald:

und tragt man vom Punkte 30^ aus auf der Achse ''JJÍM' nach

der von M' abgekehrten Seite hin die Strecke

n—

1

vom Punkte 9J bis zum Punkte ^JJ?' ab, so schneidet der Kreis

uber dem Durchmesser 3JíU' die Gerade g ausser in íí noeh

in einem weiteren Punkte ®.

i.

Trágt man auf g von S aus nach beiden Seiten hin die

Lange na ab, wodurch man zu den Punkten Si und ^S*!:

von f/ gelangt, so sind Si und íS'2 die gesu chtn Treff-
punkte; welcher von den beiden in Betracht kommt, hangt

davon ab, nach welcher Seite auf g liin sich der Verfolgte

von ^JJÍ aus o-ewendet hat.



Exakte Treffpunktsbestimmung bei Verfolgungsaufgaben. 3

Ándert man die Lage von g durch SSR (in der Ebene)

,

so beschreibt der so konstruierbare Punkt 5*, von dem wir b e-

haupten, dass er der Treffpunkt sei, eine Paskarsche

I

Schnecke, deren Gleichung in Polarkoordinaten

Q^^na~\- a cos cp

wird, wenn die Achse durch den Pol ^J) nach der von M'
abgekehrten Seite als positiv angenommen wird und die

Winkel (p von dieser Richtung ab gemessen werden.

So einfach aach diese Losung und ihre Treffpunkts-

bestimmung mit Lineal und Zirkel alJein bei be-
liebigem n ist, erfordert der Beweis dennoch die Kenntnis
der in Betracht kommenden

»Verfolgungskurve n«,

besonders deren Bogenlángen s zwischen M' und 8 und
deren Tangentenlángen d, gemessen vom Beriihrungs-

punkte i¥' bis zum Schnittpunkte der Tangente mit der Ge-

radeu g.

Beweis:

Die Gerade g nehmen wir zur x Achse, den Treffpunkt

8 zum Anfange unseres rechtwinkeligen Koordinatensystemes

X, y, dann sind die Parametergleichungen der hier in Betracht

kommenden Verfolgungskurven {n^ \)

_71C It"-^ t"+
'^

^~
'2 \n—l n^l.

(Statt X konnte x+ Konst. gesetzt wer-

den, was wir als fiir uns belanglos.

unterlassen.

c ist eine willkiirliche Konstant,

í ein Parameter, t=^tg^j

dy 2 t , . , X

Dies ergibt sich naralich durch die Integration dei- Diffe-

rentialgleichung der Verfolgungskurven: in^i)

^^"Vi+(g)'=«4^-'']



4 XVII. Anton Grúnwald: Exakte Treffpunktabestimmung

Zum Zwecke unseres Beweises berechne man die B o g e n- -

lánge s und man wird finden

~ 2 U—

1

fn + l

ferner die Tangentenlánge d, welche sich wegeii

d^^jy^-{-\x — ^ als

c=:-|(r-i-fr + ergibt.

Hat man sich von der Richtigkeit dieser beiden Au-
gaben liber s und d iiberzeugt, so geniigt die Substitution

der beiden gefundenen Werte von d und 5 in die Gleichung

der angegebenen Paskal-schen Schnecke, um auch die Rich-
tigkeit unserer Behauptung zu erkennen:

[cos (p
—

yj-[1 , wenn t— tg |^|

Q— a{n^cos(p)
~;^^=I —

i

+ 1^

2 n-—l

n

ganz unabhángig von tp und damit von der Wahl der durch

90Í gelegten Geraden g, auf welcher sich der Verfolgte be-

"wegt.



XVIII.

Uber die Funktion /jc/

Von Franz Rogel in Klag-enfurt.

(Vorgeleg-t in der Sitzung ara 19. Juni 1914.)

I.

Darstellung von \x\ [=E{x)] durch Einheitswurzeln.

Die Abhangigkeit der arithmetischen Funktion

von n und r kann mittels der Einheitšwurzel

% —

dergestalt zum Ausdruck gebracht werden, dass

F(x)

den Wert j(v), v^n, (mod r), o^v -<?•

annimmt, wenn

gewahlt wird.

Denn zufolge einer bekannten Interpolations-Formel ist

F(x)=
(x— c(i) (x — a-i) . . . (x — ri^._^) (x — GoJ (x— u^) . . .~ / ('•) TrzrrTTm—-)

—

tz^—:.—r

+

/(d

.•.(x — u,._-^ {x — ao){x— Cd) ... (x— a^_^)

. . . (cíi «r_i) (ft2 Cio) {cc-2 Cíl) ••• («2 «r—1)

Sitzber. der k. k. bohm. Ges. d. Wiss. II. Classo. 1



+ /(r-l)

XVIII. Franz Rogel:

(x — ao) (íC— «] ) . . . (x — a,._2)

(a,-_i— tto) («,•_!—«i) . • • (a,-_i—a,—2)

r—

1

X— (2) ^

wo

somit

f\n— r

g(x)=^x^' — 1,

h^^J^^ =ra-'.

\n— r^j 1
;—

1

--F{a")=^-(x''-l)yf(T)-^—\
r Zj X — a^

j

Dieses Ergebnis lasst sich auch in die Form

(3)

r—

1

/(')=
Sc„ X^ (30

X=:a»»

bringen, wo sich C^, durch a — malige Differenziation beziig-

lich X und Nullsetzung von x independent bestimmt, und

zwar ist

Di Fix)
}
= - 7.S (-

1)° "' f(->7^5^ }
= «' ^» •

folglich

C,=f5;/Wa-", (4)

ix^'
c<.-7.i;/w.

Besondere Fálle.

f(z)— z"\

Die Formeln (3) und (3'), (4) gehen wegen /(0) =
liber in

r—

1

r'"-= m— r (5)



tiber die Funktion (x).

r—í j—

1

(m) (m) 1^-. (m)S(m) (m) \%^ (m) 1

... (6)

Der reelle Teil der rechtsstehenden Reihe lasst sich

so umgestalten, dass er nicht mehr in trigonometrischer

Form erscheint. Betrachtet man denselben námlich als Null-

wert des m*^'^ Differentialquotienten von

(60... g.=^'f'~/ l a=-^^^V ^'*>0'y — 1 \y^--" ye' — 1

SO findet sich wegen y''' = 1

,Cr=D>»| =r-(y-í)-^+ (7)r"-'D; (ye-l\'

worm
A-

DJy-lX =-E^y(y-l) ^^E^^yHy-l) -

k —i ^k k k^ ^— '^—
1 ')

-E^yHy—í) +- . . . +(—\) E^^y (y— l)

E''=D'Í(e'-l)l=}t-^](h-lf-^l(^(h-2f- + ...

i—h e'— 0, ^>0; /=1, El=k!, El—0,wennh>k.

Demnach ist

m— i

u—o

1) R. Hoppe.



4, XVIII. Franz Bogel:

nnd nach vollzogener Trennung des Imagináren vom Reellen

mit Beachtung von

n— r

r—1 m—

1

?•—1 m—1 / / v

= 5]5](-l)''B,(2sin«^-''-^m(-|.+ {2»-,« + l).5)

^-i—-Bfrj
(m-f- l)r m+i

\m — 11

=f^;^^ínSfc)^«4'^^""^)'''~'^''^<2»-''+"-
c=l ,w=0,2,4,

21-1-1

..^^+ Yl^-ir-^R,(^Ano
/<= 1,3,5,

^r'"~'cos(2n- ,.+ l)a^i... (7)

Orc
Hierin ist, wenn 2n— ^tt + 1= g, —= «*, sm. u — v

gesetzt wird

sin q n. v~^~^'=-qv~^'— -^ qiq''-' — l)v~ ^^'^-^ ..
o

!

+ ^- 1)"^
(^T+l)! ''e'

- 1) (a^- 3^) ... fg^— a - r^)

(a+ 1) !
"^ "^

(-1)^4-^—^~^ grg2_i) _ _ ^g2_^_22;^2«-2^, gerade,

COS qu .V ^=v — -^ v -j--



Uber die Funktioa (x).

,"+1

(-1)
(^;^?V-2=)...(r/-,,-l-)

11—

1

i-lf'
j;^ <Z' . , . (3^- ,,+1 )v'-... + ^-f ,'<g-2')

-2 2n—2fi

fM ungerade.

Dies berlicksichtigend kommt nach Umkehrung der Siim-

mations-Ordnung in (7)

n — r 'Sff. s
2^ {m-j-l)r m+1

S = 7Í sin

a—

1

+ 2% (T/r

(8)

(80

wo

i?o= (r— 1) j—— i?o—^+ ^3g,
2í^—1 —1) i^2—

1

2! 2^
2w—2'i?3+.... ,

/:
2w^l „ 271—3,^ ^2 ,^„

2^ 2°3!

+ Y.i^3+ -fy-2^-6^iž. + .

T, 27^—3 „ I

2n—^^- ^2 -,^r» 1//=—^i^i + ^TYT^^^^""^
—l)i?6 +

2^ 2 !
2^

ío
27^+1

2.3!
(2ízH-r — i)7?o-

2^^—

1

2^5!
(2^i_l'' — 1) {2n-i —3')R, ' ...

+fr|^x + ^2;^^(i7;-2^-2^)i?3+....
2^4!



XVIII. Franz Rogel:

//4=|^ (2.?+l' - 1) (2/z+ l' -3^) Ro+

2n—i
^Y(2n—V -l)(2w—l-3-)(2^-r —50i?2+ .

2^' (2^"^—2^)2^1

—

2=^7!

_ ]^

4!

—
g| 2w—2 (2n~r —2-)(2w— 2' -4^) R,~...,

Die untere Grenze von x in (8) ist = — — oder = —

,

jenachdem m gerade oder ungerade ist.

Ersetzt man, um die 8>p zu ermitteln, die Potenzen der

Sinus durch die Cosinus der Vielfachen der Bogen, so kommt
r—

1

,S'2p= ^sm^^'^

r=l

(_l)2-^'/^+i

cos2p.c.-|^^^')cos(2i;-2)c....-f(-l)(
^'J

cos2o.H-^H

4-cos2p.2co-(^f)cos(22;-2)2o....+(-l/
'(^^J

o o I

(-1)^/2^
cos2.2ojH—-— ^

2 \i[)]

+ cos22?(r— l)w— (f)cos(2^— 2)(r— l)w...+(— l)^^-i(^l\|

cos2(r-l)co+(-irf^)

L sin j9w

/2p\ sin r (^ — 1) OJ cos (r— 1) (j?— 1) co

\ 1 / sin (p— \)io '

/233\ sin r {p— 2) w cos (r— l) (p— 2) oj
,

~^\2/ sin(^— 2)w
"•"•••

;^ /2p\ sinr.;cos(r-l)co ../2M| ^^^^(g)
\^— 1/ sm c(j 2 \ ^ / )



uber die Funktiom (x).

TC

wo w= — im
r

I

(—1)"+' /2M

Nun verschwinden in dem Klammerausdruck alle jene

Briiche, deren Nenner von der Nulle verschieden sind, wáhrend

die andern, wo p— / des Nenners sin (p— ýl)w ein Vielfa-

ches von r ist, in der unbestimmten Form — erscheinen.
o

Nach Auswertung derselben findet sich

T

+(-iy^í-^V)+

—

(10)
\p—/}

woraiis folgt, dass fiir

r >

p

: <S2p= -^ rn also unabhángig von r,

Zwischen den S mit geadem Index bestehen Bezie-

hungen, die sich aus den Gleichungen

kr gerade
'"'~^ sin kr.u /^x



XVIII. Franz Bogel;

"biV-^thsv'^^ ...-\-b v
kr

kr

smh\u=^o,... (c)

G7t

r
sm u

^^+^
\ 2.+1

2í' n.y.—

1

2r

Zír ungerade
ergeben, wenn diese durch v dividiert und mit v, v^, v^ . .

.

multipliziert werden. Durch Addition der hieraus fiir (t=1,

2, 3, . .
.

, r—1 hervorgehenden Grleichungen kommt dann

dí -\razSi-\rCit>8i-\- . . . -\-a S = O,
)

kr—l kr—2

a^S2+a^S,-j-a,S\^ . . . +a S = O, ! • . . (11)
kr—í kr

y
-i

kr—l kr+2 }

bi -\- bs S2 -}- b5 Si -\r . . . + bkr-i Skr-i= o,

bi S2 -{- h Si -]- b^ Se -\r . . . -\- bkr-í Skr+l= o,

bi Si -\- h Se -\- b^ Ss -\r • ' ' + bkr-í 5'&r+3= o,

h-

(110

hr ungerade;

1, 2, 3, . .

.

Es kann nun die Frage nach der Anzahl A von Relationen it

(11) bezw. (11') aufgeworfen werden, welche zwischen den 1

S2p bestehen, deren Index 2n nicht iibertrifft. Ist a^ die An-

zahl derselben fiir ein bestimmtes k, só hat man
a) bel geradem r;

"1=^— 1+ 2,

Qo :í^-2-+2,

-n- 3^+2,

n n= ?i

—

r r
+ 2,



tJber die Funktion (x).

SOmit Ol -}- Qg -|-
''s • . + "^1 n\ =A'

b) bei un^eradem r

|_^
+ 2 — + '))

"i= ^
í^—h 2,

a.= 7^-2— H-2,

03 = 1^— 3^^+2,

a,= n-4— +2,

oder

demnach Oi + Qa + Og + . . , -f- Q| ,1, =^4=

1L+ 2 + 1 +

"+^-17 + 1M + 1

jenachdem — gerade oder ungerade ist.

Es erlibrigt noch die S mit negativem Index in einer

von trigonometrischen Funktionen freien Form in der Weise

darzustellen, dass sie 1 i n e a r durch die mit @ positiven
Indices ausgedriickt werden.

Dies wird bewirkt

a) bei geadem r= 2(), dass (O), A;=l, successive

durch v, v^, v^, . . . , v''~^ dividiert wird, wodurch das System

. . ^^asv^^-i-a^v^-i- . .
. -{-ar-iv''~^^,-Ol . . .

ChV'

— ar—l — ar-zV - — ... — a-iV
''+'^

—

O

entsteht, das, wenn

a=:l,2,3, . . .,r—

1



10 XVIII. Franz Rogel:

gesetzt und summiert wird, in

— aiSo =^ a^So -^ chSi -\-

,

— 6Í3O0 — (iiS—2 —- chS-2 ~r CLiSi -\- .

— (I5S0 — (I3S—9 — ttiS —i . . = 0.782 "T" ciqSí -j- .

. .
-|- Cír— iOr—it i

Clr — iSo — dr—zS— o ... — aiS—r+ 2. O

libergeht, woraus

tti, o, o, . . . aaSi + • • • + ar-lSr-2

S-r+2--

ch, ai,o, . . . a^S-z + . . . + ar--\Sr-[

Os, «3, «!, . . . 07 íS'2 -{-... -h ar—iSi—ii

a,—i, «/—3, ai—h, . . . a-i, O

fl,,.+i= (— 1)"22"+! 2
+2r-
2r+ l

í

oder

V2r-]

S-r+-2 = r^ 2--^"+y2^ ®2: (12)

hervorgeht, wo ® durch (10) definiert ist,

In analoger Weise fliessen

b) bei ungeradem r= 2£)+ l aus (C), /í= 1, die Systéme

— ^3 — hiV ^
. . . .

)r bi—2V '^

br~4V

-biSo

-bsSo — biS-2 . . . .

< — b^ So — bs S-2— bi So .

— biv ''+^= o,

= &3 S.2-{-b,Si^...-{- br Sr-h

= br,S2-hb7Si-\-... + br Sr-%

= 67 S2 4- &9 "S* + . . . + &r Sr-h,

br So — br-2S-2—br-iS-i. . . &i S-r+1^0,

woraus ,._j
~2~

S-r+í= r^2~^>'+%^^,^, (120



liber diie Fuiiktiom {x).

resultiert, wo /' «owie I aiis den a bezw. b gebildete combi-

natorische Aggregate bedenten.

Eine reoursive Darstellung des Koffizienten C^^''^ o

(Siehe No. 6') ergibt sich ans der Identitát

e'": - 1=—-—Y
. (ije' — 1), ij— a-<^, y'—\, p>o,

durch ^-malige Differenziation beziiglich z und schliesslicher

Nullsetzung von z, wodureh mit Beachtung von

dÚ-
-11 0U)

|«/e^—lUo

die gesuchte Recursion

(i)
^." + (á ^?+ • •

• + (/i) ^r"+ '1
- «"

'
ci"'

a rP—

1

a(^ 1 (13)

entsteht. Werden nnn dem p die Werte 1, 2, 3, . . . , p er-

teilt, so erhalt man ein System von p Gleichungen, aiis welchen

1 — o<^ , o, (9, 1

2
, 1 — c , o, . . .

, 1 — a'^ , . .

p\ m m i p

Cip)^

,1/' \2/' \3/' \p~l

hervora:eht.

r-

, r
p-\

(a-o-\)\ (14)

2). m— \.

Hieflir gehen die Relationen (5) und (6) iiber in

r-l

(15)

^=1

Co
r—

1

2 '
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n— /•

T=i a —

1

r—

1

(16)6

oder, weil

auch

r—

1

r—

1

n—r

Zj 1—a.

r_i (n+\)T

a
(17)

r=l 1- -Cí

Durchlauft n in n—r — v, v= n mod r, v<i r, ein

vollstándiges System incongruenter Reste, so resultiert

1
« > , n—r

2
r (r-1), (18)

und erstreckt sich die Summierung auf alle Vielfache einer
k k

I

Prinzahlpotenz p —^ (r—1) p , so bleibt die rechte Seite ''|

unverándert und man erhált

ny.r
r{r~l)_ 1 , .., fc ..—^—— yfCr— l)(í^ —1). (19) 'I

Durch Trennung des Imagináren vom Reellen spaltet

sich (16) in

n—r

,
r—1 sin(2^4~l)~ -,

1 v^ r
I
r—

1

(20) i'

r=i sm

r-icos {2n-\- 1)
—

S ^
r=í sm T—

r

(21)

welch'letztere Relation eine Verallgemeinerung von (20) durch '

Einflihrung einer beliebigen Grosse /:? ermogiicht, indem man
(21) das eine Mal mit tan /? und dann mit cotg /? multipliziert

und das Erhaltene jedesmal zu (20) addiert, wodurch
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71
—r =Y'^'^Ii -;;;^

—

-
r—l

tan /? (22)

T=l sm

n—r =— cosec;i 2j
~—^ ^+ ^^17- cotg/?, (23)

r=l sm
2

r

hervorgeht.

Zufolge (8) ist flir m^l mit Rticksicht auf (10)
'

n-

2n^l

=Ytrh-ítrh+Ytrh-+
n+l

(— 1) l27l\ (g

2í^H-l \2nl
'" (24)

Hieraus folgt noch

(-1)
r+í

n

2r

2n-\-l

Lín-^2\i 4 \ J_fc+3W 6 \_lJ:_^^+4W 8

5 \ 4 /l2-r/ 7 \ 6 /\3-r/^ 9 \ 8 /U-í

11 \ 10 j\5-rj^l3l 12 JLle-rr l6-3r;J

2^ U...} (25)

15

1 {2n\ I / 2íi'"^^ ^^ 2^+1Q LU-V)
"^ W-3r) + U—5r/

Endlieh ergibt sich aus (24)

= (—1)" @2/í mod 2í2+l,

wenn 2^+1 eine Primzalil ist.
—

n—r (26)
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Eine weitere Umformung erfahrt die Formel (20), wenn ú

die gebrochenen trigonometrischen Funktionen in Cosinus- í

Reihen umgesetzt werden, wodurch

/—

1

n I r—

i

n—r — r— =
r \ y

1—1
I

.

-

2j (
Y + cos 2— + cos 2—+ • •

•

oder

71— r + 1 — '>'

I

2 T7V\
-f-COS 71

r I

n (r-1)

=S*w cos / (27)

H=l

entsteht, wo ^ (z) dieAnzahl jener Teilerívon •/.

darstellt, die den Bedingungen

^n, -f ^ r— 1

g e n ii g e n.

Eine áhnliche Relation geht aus (21) hervor, wenn die

gebrochenen Funktionen durch Sinus-Reihen ersetzt werden,

und zwar

V^ / 1 , ZTt 2t71 . ^ 2T7r
sm sm 2

woraus, weil

2T7r\— sm n 1 = o,
r I

r—\

^COtg
T5T

O ist,

T = l

n (i-1)

V &{:/) sin X ^-— o (28)

;c=l

resultiert.

Mittels (28) kann in (27) wieder eine beliebige Grosse ^

eingefiihrt werden; man erhált

n{r—V)
/ o \ / I l\

^^(x)cos
|y^
2^+

^^J

=: 1^ - r+ 1— r
Iy I)

cos ^, (29)

H(r-l)

^ ^(z) sin íx^ + /?)
= (í^

- >• + 1 - ^
l^l)

sin §, (30)

>c=l
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woraus noch

«(r-l)

S ^^;sin(/y+^|

n(r-í) tan 8

S ^('"'^>'cOs(x^+
^

A—l

folgt.

3. m= 2.

C<2)
a f^-o — 1 (a—— 1)'-' ^^o^—^r^^(^')^

(31)

í*— r

'-Hm{^7i-\-l)G-

a=i

^
'^

' COS 2na—
1 v^ r

sm (7-

+IS
sin-0—

"3 ~2+6

2

(-1)

^-e=í)M' <-'

5'-2= 2'

f

-l/í>+l\ /p+2
2r \ 3 (^f)®,+f+^)@.-+

(32'>

r= 2ij;
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«—[^tvter)--+i
.+3

iQc -+ .

p+i

•• + (-1) l(,)^r-.], (32':)

r Cc

r—l

4. f(z)=e''T.

rn e — i&o— iyn \

e-i(2<y-i) ^ — 1

rC^a^"—
gi[2o (n+ l)—l] — gian —

e-i (2a- 1)

27r

(33) II

2sin-(2(7— 1)
2r

Setzt man 2a— 1= 2?/, y—=^w, sinw= s, —= ^, so ist

nach Trennung der reellen und imagináren Bestandteile

I j I

[7t
COS m— r

r— l

-:= (— 1)1 r\ COSW-

r-l

^ R(Co) + - cos ^^
sin (2í* -f- 1) í;

I

1 . V' cos(27^+ 1)'m;

^siiiS^S

sin m— r

r— l

o=l

= (— l)l>-| sin

r— l

= I(Co)—~COS(p^
cos(2^+ 1)^í;

i

1 sm^ sin(2^+ l)'M;

a=í 0=1

r— l

00=1^1"'^' = ^.(í+^''otgg), B(Co)= ^^, I(CJ= hotgf^,

T=0

woraus die Summenformeln

r-i cos(2^+l)(2(;—1)^

a=i sin (2(y— 1)

sm í2 —

,

r
(34)

2r
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r-isin(2^+l)(2a— 1)-^

a=l sin(2(T— 1)

cos ;? ^+ (— 1)1 H r (35)

2r

hervorgehen.

II.

Beziehungen zwischen »grossten Ganzen«.

Erteilt man dem n in (24) die Werte 1-^n nnd lásst

ungeándert, so entsteht das System

= 5'iI s -

T 6) -'-i -'

ÍB--4 -.+1(1'-

^2,

/3:

T('t^)--i("í1-'+
(36)

7tž.

—

m

g"^— 2-m+l '
"^^'^' ^' ^' • • •

^^'

Hieraus bestimmt sich

®2W ^ L/c ^/c (37)

wo Li, L2, .
.

, Ln die durch die Determinante A obigen

Systems dividierten Subdeterminanten, die den Elementen

der letzten Kolonne von A adjungiert sind, vorstellen. Die

Auswertung derselben vollzieht sich am einfachsten, wenn
dieses System mit einem dieselben Koffizienten besitzenden

System verglichen wird, dessen Elemente bekannte Fimktio-

nen sind. Ein derartiges geht aber aus

2
fn= 2 sin 2: — -—

r-T sin {2n-\-l) 2=
2n-\-l
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1 /.+!),._ _L (.+2) ,.-,+ _L (.+3) ,._ +

...+'-,
(-1)

"+i

2/?+l

2/í +1

x=^2 sm z,

hervor, wenn «=1, 2, 3, . .
.

, >/ gesetzt wird. Da dann die-

selben Koeffizienten wie in (36) auftreten, so ist

2n+l
>, Lkfk, (38)
fc=i

in den Koeffizienten iibereinstimmend mit (37). Nun ist

x"'+'= (-1)" 2-'"
(sin (2^1+1) -- (2'^^) sin (2/^-1) z+

• • • + (-1)""'
f,f

+1^) sin 3.+ (-1)" (2>^+l)
sin .)

,

daher

2Li Isins r-sin3s| + 2L-2 (sin 2; r- sin 5^1 + .

lor / • sin(2Á:+l)g\ ,-\-2Lk \smz rr-n; +

.2Lh sin

(-1)" 2

2Z;+1

sin (2n-\ri) z

2n-^l

sin (27^+1) z— /2í*+l|
sin (2n—l) z +

+ (2>^+l)
sin (2n-3)s - + ....

. . . + (-1)""'
(^^;^/)

sin 3 .^+ (-1)'' h-^A sin J

.

Multipliziert man beiderseits mit sin(2Z;4-l) z dz und

integriert zwischen o und re, so kommt schliesslich

U=-{-l^\2h-^l)h-^}\
\ n— A; /

(39)



Uber die Funiktion (x).

Hiefiir aeht (37) iiber in die Gleichmi

19

2n-\-l\ /.^_
)i—2 + r--i(3-2/í+l

n—3 + ..

1 (2)1

3'/ 2n

+ (-1)'

+^-^^^'i-y+-'
die mit Beachtung; von

f;;í;)-^f;:í3+Bf::í^+

und
2n — 1

?i — 1

1 I2n

9 n

eine einfachere Form annimmt; es resuJtiert die gesuchte 1 i-

neare Eelation zwisclien den 2:rossten Ganzen

1
í

2_ r r+1
5

7^

r r
• • • ?

r r
j . . . ,

r

n

= 1

-!)'
f; r

=z

+(-i>i„!:\,,).--(4o)

(;'+l)y>W >;'/•.

iHierans lassen sich sofort einige Schlíisse ziehen.

Yorausgesetzt, dass 2n +1 eine P r i m z a h 1 ist, so ist diese

lin jedem Gliede der linksseitigen Šumme mit Ausnahme

es letzten Gliedes (— 1)" enthalten, daher
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\)i
— rj \)i—2r} \)i — 3r/

+(-1)
"+i

O mod 2n + 1. (41) J

Ist hingegen 27i— 1 eine Prim žahl, so ist diese in je

dem Grliede des rechtsseitigen Ausdruckes in (40) enthalten, .

ausgenommen jenes Glied (— l)'*^
í . ], wo n — Ir

oder = 1 ist; demnacli gilt

o )

S(-i)
A-=l

k (2)1 + 1

n — k
o mod 2n— 1 , (42)

wennweder n noch n — 1 durch r teilbar ist.

Nimmt man die Formel (8) ftir ^=1, 2, . . . , 7i in An-

spruch, so lasst sich S2n aus den n Gleichungen bestimmen.

Da das Ergebnis die Form

/.= [

0-21 (43)

besitzt, wo die Ti von unabhangige Koeffizienten sind,

so kann man behanpten:

Zwischen den Potenzen »grosster Ganze«
mitgleiehenNennern

/.
•— r 1,2, ,n

besteht eine lineare Beziehung.
Relationen zwischen grossten Ganzen mit verschie-

denen Nennern kommen auf folgende Weise zu Stande.

Die zahlentheoretische Funktion

n — r

ha den Wert v, 0^j'<r, daher ist

í—

1

n (n— r = (44)
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oder if — I I r ^'-^ + 12^^ /i'-'— + ... + (—1)vi-

L \r\ J

(-!)'• S,_, L^-2r- n~\-r'

+ (-i)'-i(y
'-^^-H^)'

íe

wo S, der A" Fakultáten- Koffizient der Snmme der

Kombinationen der k^^'^ Klasse ohne Wiederholnng der Ele-

mente 1, 2, . . ., O ist. Ordnet man nach fallenden Potenzen

von n, so kommt

1 \r\ 1/

r\ 1

r-ll 2

2 r

2| '/•

I

f—

2

1

(S

r

r-l|

1
I

r\ )•—

2

'\ /—3
,

.+(-1)
í—

1

'•—
1| ^ |r—

1

r— li'"
I /-I "^^i|r-2

r —
r—2

+ ...+ S_ );^+

+ (-1) \r

oder

r r r—

1

Ir—1

+ ..• + (5 >

/-I /

ÍZ. = 0... (45)

r {,) v—

1

(r) v—

2

r-1 (r) r {/)

n—A n -\-A n — + ... + (—1) A n-\-{—l) A =0.
1 2 J-—1 r

(46)

Wird diese fiir jedeš positive ganze n gúltige Grund-

formel fiir zwei oder mehrere r in Anspruch genommen, so

entstehen Gleichungen, aus welchen n eliminiert werden kann.

Zu diesem Behufe werden dieselben mit so vielen Potenzen

von n multipliziert, dass Gleichungen von der Beschaffenheit

') Siehe Schlomilch, Comp. d. hoh. Mathem., II.
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hervorgehen, dass jede Potenz von n in mindestens zwei i

derselben auftreten und ilire Anzahl um Eins grosser ist als >

der hochste Exponent von n. Die Elimination aller Potenzen i

von n ergibt schliesslich eine Relation zwischen »grossten

Ganzen« v e r s e h i e d e n e r r.

Beispielsweise werde r= r und >= 2 angenommen, wofUr

(46) in

C^)

n — 5^ n -\-B., — o,Br-^A^^ 1+4 ^\ 5,^-: ^=4 + 2

uberaelit. (47)

Multipliziert man (46) mit n und l47) der Reihe nach mit

n, n\ n^, . .
,

, n , so erhalt man das System von r+ 2

Gleichungen

n':^ A, y{ + A, n~' - + ... + Í-1)'~'a,_, n' +
i—iyA,n = 0,

n'' +.4, / ^ - + . . . + (-!)' ' J,_2 if' + (-1)'" +

n — Bi n -j-Bn n

+ ^,_i>^+(-l) .4, = O,

/—

1

= 0,

n -\-Bin —B^n = O'

+ n —Bi n "+5-2 w = 0,

n' — B,--\-B2n = O,

— n^-^Bin-B. = O,

woraus die gesuchte Relation zwischen Potenzen von

und
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1, A„ A-j, A^, Ar, O

O, 1, Ji, .42, Ar-l,Ar
1,B„B2, o O, O

O, 1, B„B,, O, O

O, O, O, O, ... . . 1, Bu B„ O

O, O, O, O, .... . O, 1, B„ B,

liervorgeht.

Ijq dem besondern Falle r= 3, rf= 2 ist

1, Ai, A2, As, O

0, 1, A„ A„ A,

1, B„ B, O, O =0
O, 1, ^1, Bo, O

O, O, 1, 5a, 5;

OíJer

B.J-A,

+ U^-.42)

+ .4, .43

—A, A,

(48)

Br, 0,

1, B,, + A,

0, 5i B,

Br, B,,

1, Bu ~A,
0, h B2

Br, B2,

1, Bu B,

0, 1, B,
+

1, 0,

0, B.,

0, Br, B.2

1, B2,

0, Bu B.

0, 1, B,

Ur A,-A,)

+ U^-Jw43)

1, B.,

0, Bu
0, h B-2

+

1, Bu
0, 1,

0, B,

1, Bi,

0, 1, 5i + A^-

0, 0, Bi

1, B, B,

0, 1, B,

0, 0, 1

(48)

g:= 3, e!= 2;

Ji = I ^ I 3

J2 =
( 2 I

3^-

+ (S:=9 + 3,

+ S
^(;)

+ S! = 27 + 18 + 2,
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A,

27
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+ ^'^:^'+ 3 ^l

+ 27^ +6

B,

+ 2

+ 1= 4

= 4

+ 1, B,

'+2

demnach

bI — AiBiBI+ A^B^ÍBí— 2BJ — A^B^ÍB^— SB.J

+ (aI + aI)bI— A.A^BrB, + A,A,(bI— 2BJ

— A^AzB^ + aI^^O (49)

Eine einfache Relation zwischen Potenzen von grossten

Ganzen und

Tatsache ausgeht, dass

, s<:r, ergibt sich, wenn man von der

v^n—r —n — [n—s
n

r s

einen zwischen r— T und — (s— 1) liegenden Wert besitzt,

folglich

[v—{r—l)] [v—ir--^)] . ..v (v+1) iv-h2) . . . + {v + s—l)—
. . . (50)

sein muss. Ordnet man dieses Produkt nach fallenden Po-

tenzen von

so kommt
^r+s-i _^^.^^r+s-2 _|_^^^r+s-3 _^ _ -{-^r+s-^V + S-r+s-,— O, (51)

worin O-k der k*^ Fakultaten- Koffizient ist, der aus den Ele-

menten 1, 2, 3, ... , r— 1 und — 1, —2, . . .
— (s — l) gebildet

wird. Derselbe lasst sich durch die bekannten Fakultateu-

Koffizienten S darstellen und zwar ist

n — r
n

s r
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^.r _r _.e
, r s

.^'< =e, - e,_, e, + e^,_,^g^ -+... + (-i)""e
;X,_,+

(-i)"V:
(52).

Beispiel 1. r=^3, s=^2, t7=2

^,4_2^;3_,^,2_|_2.p— o (53)

Beispiel 2. r^6, 5, 4; ?'=>?—

6

+ 5 + 4

oder

v:v''—V)(v''—2-)(v'—3'')(v'-4.')(v'—b')— O (54)

77^'—97r^+11707?^—77837'^+21076?73—l4400vH^0 (55)

Klagenfurt, Encle April 1914.





XIX.

Plochy, jichž diagonální áry mají za sférické

obrazy kružnice stálých polomr a stejných

oblouk.
Dr. Frant. Veiísek.

Pedloženo v sezení dne 19. ervna 1914.

tverec lineárního elementu plochy vztažené na áry
diagonální budiž

1) ds'^= Eda'-\r2Fdadi3-}-Gd^%

sférického obrazu pak

2) d-= eda-'-\-2fdad^-]-gd^K

Oznaíme kofficienty druhé základní formy theorie

ploch D, D', D". Jelikož áry a= konst., ^=konst. jsou dia-

gonálními, tvoí systém konjugovaný a mají za symetrály

áry kivoznané. Z vlastností tchto plynou relace

3) D —o, ——-^'

Pomocí výraz 3.) tverec lin. elementu sférického o-

brazu, jehož obecný tvar jest

EG— F^

^^
r (Eda'-\-2Fdad^ +Gd^%

EG — F-

se redukuje na tvar

Vstník král. eské spol. nauk. Tída II
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Srovnáním s tvarem 2) plyne

A\ E ^_ F G

5)

RiRi R1R2 RiR<i

Vzhledem na rovnici 3) obdržíme

E-ovnice Codazziho pro formu 2) dávají pro h^=^\eg—p

kde a, b, c, ai, bi, Cx znaí symboly Christoffelovy. K rov-

nicím posledním pipojiti dlužno podmínku, že totální ki-

vost formy 2) jest rovna 1.

Položíme-li

D Z>"———= í?/i,

e g

obdržíme

a z rovnic Codazziho

1^

d§ e e du g g

Ti rovnic posledních vychází

6) fL+a.^+^)=AL +,A+M,
9« \ e ej 2^\ ' g ' g]

podmínka to nutná a postaující, by forma 2) o totální ki-

vosti 1 byla tvercem lin. elementu sférického obrazu plochy

vztažené na diagonály.
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Geodetické kivosti ar souadných na kouli dány jsou
výrazy

7)

Q,3 ^eg-plM-iel d3 i

Oznacíme-li úhel souadný na kouli co, a položíme dle
podmínek

1 _ 1 _— Cly ——— c, e— g,

obdržíme z rovnic 7) a 6) po krátké úprav

8)

9Vp 9 ,-

da "^P

9)

cesina>=^-— (Yeeosco),

9 2ci]e cos to--a)a _a_ 2 cVe cos w — w^^

Sa sin to dS sm w

"^^ 9a 9;5 '

pi emž poslední rovnice vyjaduje totální kivost formy
2) ve tvaru Liouvilleov.

Dlužno rozeznávati ti pípady.
I. c^c

Rovnice 8) srovnáním levých stran dávají

":— (c Ve + CiVe cos w) = -^ (c] Ve -\- cVe cos to),
da 9/j

a vylouením

dlgje dlgíe

da
'

9,5

S' e Ve -|~ Ci]e cos oj— c^m _9_ CiVe -|- <? Ve cos o— m.s

'^^
sin OJ d(i sin OJ

Odetením rovnice 9) od posledního výrazu obdržíme
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a CiVeeosw— cVe d c^e cos oj—CiVe

da sin io d(í sin w

Mžeme tudíž rovnice 8), 9) psáti ve tvaru

-^ (cVe + Ci Ve cos oj)= -7- (ciVe + c Ve cos a>),

2a dp

d]le d j—
Ci e sin w= (ve cos oj),

dc< dp

d CiVe cos w— cVe 2 c\e cos co — CiVe

da sm co a,í? sin w

Zavedením nových promnných vztahy

u= ca -|- Ci/i, t'= Ciff -|- 6'/Í

zmní se rovnice pedchozí na

^Ve=^ (Ve cos oj),
3U dV

d

a Ve
I

? Ve cos OJ

Cie sin o;= ^— (cVe — CiVe cos co)+ -^ (eiVe — c^|e cos w)

,

dU dV

= 0.
atí sm OJ dv smoj

Rovnice první jest splnna pro

Ve = xpv , Ve cos oj ^^^xfju,

druhé dv pak dávají pro tyto hodnoty

Ipvv— ifJuu= ifJv rilj\ — lp\,

rpulp-v Ipini -\- 2lpv (ip^^v
—

^>v ^) Ipuv — ifJu^lpvv^^ 0.

K vli strunosti pišme

Ipu =^ p, Ipr= q, Ipuu= r, XlJuv^= S, ípvv= t.

Máme pak ešiti systém simult. pare. rovnic diffe-

renciálních

11) t— r^^q^q^— p^, pq'^7^ -\- 2q (p^— q-) s— pH=^0-

Z rovnic tchto jde

2qs
I

p^g 2qs
,

q^

P "iq^ — p"' P Va'— p'

Položíme krátce
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Z rovnic

dr _
~^^

dp
-Cp-2

d(pi

dq ^ ds

ds

dv

dt
.

^ dp
+ 5

dg)2

dq
1

^<P2 ds

du ' ds su

jde

dwi , dw-i
I

dw2 dcfi
I

dm dm
ds __ dp ^ dq ^ dp ds dq ds

,

du d(f)i d(p2

ds ds

%'2
I

9rc2
I

dwi dm
I

dm dm
ds __ ^ dp dq ' dp ds ^ dq ds

.

dv dq)\ dcpí

ds ds

Ježto pak musí býti

ds^=-— duA--^— dv,
du dv

obdržíme vyjádením podmínky integrability

d l ds \ d ids

dv [duj du \dv

po píslušných redukcích

^ p'^ / ^Q's _ 16c/-g- ,
3p'q' _ 5g^j9-g + ^q*s

du p'^— Aq'^ \V^2— p2 p'
"^ {q'—p'y iq^—p^T''

__2g^
I

4g^g \_ d p- /lOgg^ , 8pq's-\-2}'qs

p ^ 2)^^iq"—pV~ dv 'p'^—4.q''\ p'- '

{cr— p^^V'

_ Qsq' _ piqs -|- 2p-V/> . Sq's^'

p'Íq^-— p' iq'^— p"Y p*

neb konen
S{áq'-— 2)') , __ 20q'-{-9p-q' — 15pV/-+ 'i-p'''

., ,

p iq—p-) -

,
p'q'{l3q'—Up ^q'^4:p') ,

p V/-^ _

Tím redukován problém na ešení rovnic 11) a 12).

Oznaíme-li
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——Y+ Y'*' ^^^P- « — 1»

obdržíme z rovnice 12), omezíme-li se na leny s q"-

3

Máme pak nalézti i/s P, Q jako funkce ^, v, aby splova-

ly relace

Utvoíme-li systém korrespondiijící 1. ádu

2u ^ dxp ^ dp ' dq

^ dv ^ dip ^ dp ^ dq

kde Q znaí funkci 5 neodvisle promnných u, v, ifj, p, q,

pak tvoí systém hoejší systém Jacobi-ho, jsou-li splnny
identicky podmínky

V tomto pípad najdeme 3 ešení neodvislá pro ^ o 3

konstantách Ci, c^, Cz, a pak jest ip^^ipiu, v, Ci, d, Cs,) eše-

ním obecným rovnic 11) a 12). Netvoí-li rovnice systém

Jacobi-ho, pak rovnice

13) A{(f.s)=:B{<p,), A{(p,)= B{cpz)

dávají jednu neb dv relace mezi u, v, ifj, p, q. První z rovnic

13) dává v našem pípad

dr
I

dr ds
I

ds

leny obsahující jen p a první mocnost q skýtají

r=f.(l+a^cpq+'^, 5= --|(l + a + a^)^S

t=~a^a + a'^)pq, |^
= -

^^ (1 + «+ «^) /J -4 ,
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Redukuje se pak relace

dr ds_

dv du
ua

(1 + a+ «2) (11 + 29 a + 29 a-)= O,

vymizí tudíž identicky pro

_ 1 , ^V3

Rovnž tak vymizí obdobný len v relaci

ds _ dt

ježto pro

obsahují všechny cleny souinitele l-\- a~\- a\

Nutno vyšetiti leny obsahující q-. Oznaíme k vli
krátkosti

9(4^2—p'-)'Mg'—i^')'^'= «, mp''—9S6p'Y^)'l'— b. Pak jest

í=-^ [8^9^ ''g+128(a+c.^)^^j ,

|= -|[l4,«,+80(.+.-^)^],

S= ik.+12S(.+«.^J,
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Pro tyto hodnoty dává relace

dt __ ds

?u dv

nebo

dt , dt , dt ds
I

dt ds ds .
ds

r \-s [-r \- š s 1—=
dp dq ds dp ds dq dp dq

po píslušné redukci

[Ž>p«+16^23 (a+a')] [3196p^«g2+10384p-*r/2 (a+«'0—
— 166|?^'—256^/-" f«+«-)] = 0.

Pro cí= 1 obdržíme z této rovnice

(ŽJ+32p") (319g-+20768íy-^^-—166^;-—512^^*^)= O,

pro _
_ 1 , iV3

2 2

(6—16pi*)(3196g-—10384p"2-^—166p-^+256p")= 0,

tedy není podmínka 13) identicky splnna. Musí býti tudíž /

q funkcí p. Budiž

q= (pip),

pak jest

s^=^cp.r, t^^(f .s^^cp"^r.

Z rovnice první 11) jde

q)\qj'^
—p^ cpcp' ^cp''-'

—p'^ q)q)^(p'^—p^

cp
^—

1

(p)
—

1

(p
^ —1

Z podmínky integrability

dr ds_

dv du

plyne pak

Oznaíme-li integraní konstanty k, ki, obdržíme
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ip= hiV + (p^ {u+ kv).

Druhá rovnice systému 11) dává pro tyto hodnoty

první rovnice 11) pak

99i'W- 1)= ^! + %,0V(A;^+^9^/)'^-^l'^

Hodnotu 99/'= O nutno vylouiti, ježto dle poslední ro-

vnice musí býti v tomto pípad (7= p. Aby vymizel výraz

pi 9^l" identicky, musí kofficienty jednotlivých mocnin ^1^

se rovnati nule, což nastává jen pro k=^±:l, ^i= 0. Ne-

obdržíme tudíž v tomto pípad žádného ešení, ježto vždy

sin co= U.

Vymizí-li na p. Ci, redukují se rovnice 8) a 9) na

3 Ve d ,.1- . ^ . _?Ve 3 ,-./- .

^; '^ ^ ve cos co) = 0, ce srn co—— :— ( Ve cos co),
dc( dp dp da

d 2 CVe COS CO —cop
I

d _Oia

d^ sm w da sm W

Z první rovnice jde

Ve = \pt^ , Ve cos co= i//a
,

tetí pomocí prvních dvou se dá psáti analogicky jako díve

a Ve
I

3 je cos O)

da sin OJ 3/5 sin w

Dosadíme-li za e a co hodnoty jich, redukuje se úloha

na ešení rovnic

2lp^3l}Ja^3(lp^^— l!Ja ')-^^p X(J.syj. —1p'. 'lppp= 0,

tudíž na systém rovnic 11.)

Úloha nemá pro c^Ci ešení.

II.

Rovnice 8, 9, 10 nabývají tvaru pro e= í'

^r '^ 3f 3

14) C6 - sin co= ^- ^ (í cos co), C6^ sin co=——— (« cos co),

2a dS d[i da
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3 2cf:COSíO—(Oa ? 2cfC0Scu— W/?
15)

16)

da sin w 9/í sin OJ

, . 9f de
e - sm w— to,/, o — C C -— •

P da d§

Z rovnic 14) jde

— (í 4" f cos w)=—- ( -f- £ cos w),
9a 9,j

tudíž

í -|- í cos ío= (P (or+ /'^)5

kde (D znaí libovolnou funkci argumentu a -{-[3. Položíme-li

« -]- (5= *í, a — /5 ==V,

jde z první rovnice 14), ježto

£ cos Í0=: — £,

17)

iudíž

— (2 6—0)— ce \ ^ V2 £— 0).

Zavedeme-li místo s novou neznámou

cosc.=-^= ^q::^,,
sinco-^^-,

obdržíme dif. rovnici pro t

rovnici to Eiccati-ovu. Substitucí

jde z poslední rovnice

9 1 __c_ l-\-Q'^

du 0q'^ ~ 2 q^
'

jejíž partikulární ešení nezávislé na v budiž qo- Klademe-li

pak

_ I
1

Q— Co H ,

Ci

obdržíme po krátké redukci
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1

Integrací jde

Ih

tele Ui, Ui jsou funkce argumentu u, V argumentu v. Kla-

deme-li qo^<^=^U, jest

Rovnice 18) dává pro tuto hodnotu srovnáním koffi-

€Íent pi mocninách V

19) ir=:I iW^lP) V^ , Ih'= I UL\W, U,'=- j Urí^

.

7i rovnic 14) jde

3 C + C£ COS co — (/J _ 2 C+ C COS co— 0)^3

da sin co d^ sin co
'

tudíž pomocí 15)

a (1— cos co) d E (1— cos co)

da sin co 3/? sin co

neb

a 6 (1 — cos co)

av sin co

Použijeme-li hodnoty 17) a výrazu pro t, obdržíme

z poslední rovnice postupn

^(ía)+ í'^)= o,

u,r [cD{v-^ihr-i-suKv^ihy-^6uuÁV^ud^3Ur'] =o.

Za pedpokladu C7i =|= O musí býti

cp+3C7-=0, U2(D+3U'U2-^WUr=0,

tedy 7= 0, cZ)= 0, 7i=0 proti supposici. Musí tudíž F'= 0,

a pak jest í funkcí argumentu u
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Rovnice 16) se redukuje na

e"" sin to= touu— 2cíí

a po dosazení píslušnýcli hodnot za a co na

2 ííw Yfj) (f72 4- í7))

tedy pomocí 19)

2UU' 1 6ž 2U'(if—Ua)'

Integrací jde pak

U^ 12U'0—U(D'

c{^2UU'),

0—2UU'.

(D—V-^Jc,' 4 U'

a dále

^^ — -U'0- V+ 2A;t7-+ h,

kde /v, A;i znaí integraní konstanty. Poslední rovnice ve spo-

jení s 19) dává

^= ^^ '

C^'= ^^i^i pc%U'- (1 + ^) t7*+ hc'\

z ehož integrací plyne

cosVc^A;^+ JciU=^

Z7^[c^-fe^^(l+ 2c^)+Á3i(l+c^)]+2Á;?7V^A:i-c^A;-fei)-c-/vi(c^/g^+A;j-A;iC^)

{c'k^+h+h^) {U'-2c^W^-c'h)

Rovnice 6a) skýtají pro

D D"

^eg — f ]eg— p
^Kqq ^c, {l-\-2-)ll^—{2c^lv^-2c''kW—2c%h,U'—cV-

jj
du U{U'-2c%U'-hc')[2'W''-il+ c')U'+hc']

z ehož jde pro totální kivost plochy
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j_ ^ {2c'kU--U^-hc^)n2-W'-{l+cW+hc^Ý^''
O^

fcc3
21)

2c^ic%'-+h+h—2{l+cW'+2c'k\

Kofficienty lín. elementu 1) jsou pak dle 4)

Je-li v rovnicích 20)

Á;i(l + c2) + c2A;2= 0,

obdržíme

j-j,__ (W'-^h){2c%U'— U'-[-hc')

_{_kIP±hy _ 2c:'W'—a^2cW^hc-^—
k,U' '

^^^^'— 2c'W'—U'-^hc'

dle 6a) pak

dlQp (1 + 2c') U'— 2c'k (1 + C) U'— 2c'khU'— c'h'

du
~

U{—2 c%U'+ U' - hcV

^_ 1 _ {2^kU'-— U'-\-hcr^ ^ k-^ hm+k.
Jí——— w, ^

^ U'(kU'-{-kJk-^

Lin. element 1) nabývá v tomto pípad tvaru

•2ki 2A;i-i 1

4c*

Plochy pro ú= Ci jsou tedy isometrické k plochám ro-

taním.
Položíme-li krátce v pedcházejících lin. elementech

4

tudíž pi arách kivoznaných jako kivkách souadných

ds^= 'a^ (sin^ ^ du""+ cos^ | dv-),

ta zavedeme novou promnou pi nezmnných arách sou-

adných
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H du= Ui,

nabude lin. element tvaru

ds'-= ^4,^ (óUi'-\- dv^-),

pi emž znaí

A,--
A

to

áry kivozuané u— v=^koust. jsou geodetické, tudíž ro-

vinné. (Poledníky rotaní plochy.) Souadnice pravoúhlé ploch

tchto se obdrží známým postupem ve tvaru

X=^sin (h —lv),y— ^GOii(h—lv), z=j- Ít-Ar^—A,''du,

kde I, h znaí libovolné parametry.

Plochy v této ásti projednávané vyznaují se tím, že rov-

nice 14) poskytují k témuž úhlu co veliinu s obsahující pod-

statnou integraní konstantu. Z uvedených rovnic jde totiž

l\ 1 '^'^,3 H" cos ^'^'^"- 1 ~l~ cos

£ a s sm O) sm to

-)=- cos CúCúi3 -f- toa 1 -f- cos
c-

sm OJ sm to

z podmínky integrability pak

- — \- — -7-^— — c(l+ COSto) , {tOa +W,3)— 0.

Ponvadž w jest funkcí argumentu a + (i, jest rovnice

poslední splnna identicky.

III. c= ci = 0.

Sférické obrazy ar diagonálních jsou hlavní kružnice

na kouli. Rovnice 8), 9), 10) se redukují v tomto pípad)
na tyto pro e= ^^£^ f ^^= s^^costo,

22) ^X_3É^0 -^X—^=
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2^*
^3 iíE^;;

<2 «<"^ '- ^^ 2 cosn.-^ - srn u,a,^ )
=

— ^^T;7i~'^^^®'^^f 2 COSTCO -;^ sm wwa ),

24) í - sin co^ CUa^.

Z rovnic 22) jde

9 , v 96 9 / . ds— (í COS w)=— ' — ( £ cos w)=—

'

9/? 9a 9a 9/5

tudíž

£= í/^/3, COS W= l/Za,

Z poslední rovnice integrací obdržíme

I/;= 9} (a + |5)
—

<pi (a — ^),

po kteroužto hodnotu jde

or\ /I ,
Qp'— (jDi' • 2VcPiV

2o) «— a^~rgpi, cos w= 2-;—j

—

=^j sinaj=
, ,

^ /

Rovnice 23) dává pomocí rovnic 22), které se dají psáti ve

tvaru

dlqs dlqt . dlge dlqa
cos OJ

—
"t ^sin wco,j= (9, cos OJ

-^ -~—smíowr/.=6>,
9.5 9a P da 33

3 2 cos W. co /. -r co j 2 2 cos COCJ J -f- íúa

313 sin co 9a sin co

neb

_^ CO', _9_
tO/3

9a sin co 9/5 sin oj

Dosazením hodnoty

z Cf

dává pedchozí rovnice identitu. Zbývá splniti ješté rovnici

24)

í^ sin C0= COa;^.

Pro hodnoty 25) obdržíme po náležité úprav funkcionální

rovnici pro cp, cpi
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— 25P ^cpx ^(p — ícf^ q\ cp\ — ^q' (fi ^q) — 499 y^ ^(p -\- qi ) I

Za pedpokladu ^"=1=0, 9^i"=No lze psáti rovnici 26) ve tvaru

neb pomocí vztah

^1 9P1 \(p^ I q q \q I

5P1
-

,gpi qi \qi 1 q q q \q I

'3 / //o\ / /? / //^V / / / //2\ / <* / /'2\/

26a) ^N +^N +^N +^M +'
qi Vpi I q \q I qi \qi I q \q I

+ 4.{q'^q^r=0.

Derivací dle « + /5 jde

derivací dle a— (3

Musí tudíž býti

z ehož jde, oznaíme-li integraní konstanty Jd, fe,

1 / "9\ / 1 / //2\ '^_ fe_: —_io^.^2 I i... 1 I L J^ fe
gpi \ 9P1 / q \q I

Pro hodnoty tyto dává rovnice 27)

9^1 ygpi /



Plochy, jichž diag. áry mají za sfér. obr. kružnice stálých polomr 17

ro^Tiice 26a) pak

Srovnáme-li výsledky tyto s pedchozími, obdržíme

29) r//'-^=-V^—|r/^+A:,r/)'-^+^ r/,

<jPi
—— 4f/'i *+— 9Pi "-f-A:i^i ^ <jPi .

Položíme-li místo k, h, h resp. —16k, Sh,—Sh, lze psáti

•
, -,__ r d^

a — 8— í ,

=Á
-4<p,''~8kcf,''+8ki(pr^-\ráh(pi'

'

Pro integraci klademe

/
I

2p'a 4íp'a 1 p^u— p'a
O) M~\~Z, Z— Z\

,

Zi
—

.^ n n 2 pu—pa

Srovnáním kofficient forem

^'*— 2k(f/'— 2h(fi^ 4- h(p'= (z' 4- Az-{- B)- — nz

jde

i o 7 í? -^ z z
^' __ {2k,^kr

A—2m—k, B—m—km—k^—— , ^^— ^^rZT^^^TIZ^

»

n—k^-\-2kk, — k.i.

Výraz

(si -— ^paY— 2 {p"a— 2z,p'a)— [p (u)— p{u+ a)^

dává vyiáden pomocí z

Up" '^a
—4&pap''^-~ ^nzp"a + n^^^^ "^_

\
lQp'hi I

tudíž srovnán s výrazem (z--^ Az-^ B)"- — nz skýtá

^ """^ 16' ^'
"""^—T' 3^«=T~^*
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Ponžijeme-li vztah

^/-a= 4p V/.— g-ipa— Qi, 'p'a= 6p'-« — ^ ,

obdržíme

4 iA' A-'
,
An 2h''-\-Uh.

3 \ 4 / ' 2 ~ 6

^^-27 U / 16~2U ^/- 2^3^

Pro souvislost promnných a -]r (3 a z^ nabýváme z rovnice

— r/*+ 2V'+ 2A,v/-— A:.>(p'= nz— (z'-+ Az -\- Bp
neb

vztahu

Klademe-li analogicky v integrálu pro a— [3

obdržíme z rovnice

— (p,''— 2k(p,''^2k^(p,''-^h^,'— 7hy— (y'-i-A,i/+ BtJ'

srovnáním souinitel

Ai= 2oti -|- A:, Bi == mi '-^ -\- mik — ki —,

\2ki -\- k ) j o II z 3

""''-M^kh^k-^-hY'''-^^ ^^^' ^'

Tudíž jest

mi=— m, fh^— n;

gz, Qz zstávají pi tom invariantními.

Pro
2p" Oj — 4:p'ar .yi 1 p'v— p'ax

jest

^
Ux ' -^ 2 pv— pa^

'>hy—{y"--{-Axy-\-Bi)^— —[pv — piv-\- (h)]\

o Ai^ „ ,, n^ ,, nAi
Spay—— Bi, ^2^——, p ch—-^,
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z ehož jde

(h = a,

jelikož pro reelní konstanty A- a n positivní jest p<2i, p'ai

reelní i možno voliti libovolné znamení ^^'rti. Plynou pak pro

ff', (p\ tyto hodnoty:

q =^m^- {p'U—pa)[p{u^a)—pa — ^ ~~o ^7^7

—

r^\
—

30)

^/= ~,n—{pv-pa)[p{:v+a)—pa\----\--^-—r, '—.—^ -^ n 2 2 p2i{a— ^^) ~ pa

Ježto u (resp. v) jest imaginární, nutno pro realitu rf\

aby oba faktorj^ ve výrazu pro cp byly reellní neb konju-

govány. Stává-li se pii reelní pro u imag., musí býti u tva-

ru it neb it-^o) pi i reelním; hodnoty tyto neiní však p{u-\~a)

reelním. Jsou tudíž pu a piu-\-d) imag. konjugovány. Zna-

í-li 2w, 2wi periody funkce p, musí býti pro u=^s-\-it, ježto

p{s-\rit), p{s—it) jsou hodnot}^ konjug.,

u+ a—^ {s— it) + 2ho— 2U oh

pro celistvá ísla /, ži. Z toho jde pro ást reelní

,s -|- a= 21 5 -|- 2/M),

a jelikož a není násobkem 2oj, musí býti jen 2s-\-a=^2/.o)^

z ehož jde bu
5= — - neb s—— - H- o.

Pro /2'' — 27.^3-= O redukují se funkce elliptické na

nižší transcendenty. Volbou konstant k, A], bi možno pak

docíliti specielních tvar lin. element ploch.

Rovnice 6a) dávají pro kofficienty lin. elementu koule 25)

dlgQ ^ q" ^ (pi" dlQQ (f" yi''

cu (p ^(pi 3,Í
7^' +'^'1

tudíž

a a_

rovnice 4) pak

31) E=^', F=— a- cos OJ, G^a".
Geodetické kivosti ar souadných jsou

1 OJ;^ J_ 0)a_

oa a '
0/3 a
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Vztáhneme-li lin. element na áry kivoznané

obdržíme

ds^=—;~i ; ((pidu- -j- wdvV.
(p- -h q)x

Hlavní polomry kivosti jRi, R^_ jsou dány vjTa,zj

D qVyV/ po__ a\(p'(p
i

-'•i / / /
I

> i> -^ til
I

' r
^1 Cgr; + <pi / íjf' (</ -h f/i y

úhel ar souadných «= konst., /?= konst.

r?9 — Jiy

sklon jich s arami kivoznanými v= konst.

pn cemz ^2

sin = cos
2 V,

iž:

2 V^i+iž/
Zstávají tudíž výrazy

E2 (B.y-^R.P" ' R, (Rr-\-RJ-'~ -
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Mezi tiskem této práce byl prof. Dr. F. Velísek povolán do
zbran, takže korrektury již sám provésti nemohl. V záí 1914 došla
pak truchlivá zpráva, že prof. Velísek v bitv u Krásníku padl.

Budiž jemu estná pam!
V Praze, dne 7. íjna 1914,

F. Vejdovský.
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Einlelíuog.

Als ieli im Jahre 1901 znm erstenmale die Karstgebiete

Westbosniens und der Hercegovina. 1)ereiste, da geschah es

mít den »Morphologischen und glazialen Studien« von Cvijic

in der Hand, deren zweites Heft, den Karstpoljen gewidmet,

mir als vorzglieher Fiihrer diente. Bald darauf jedoch, be-

vor ich noch nieine eigenen Karststudien im engbegreiizten

Gebiete antreten konnte, ist das Bueh iiber die Karsthydro-

grapliie von A. Grund erschienen, welches annáhernd das-

Sitzber. dev !:. U. bohiii. (ics. d. Wiss. II. Classe. 1
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selbe Gebiet wie Cvijic in Westbosiiien behandelt iind zu viel-

fach ganz anderen Schlússen gelangt. Die beideii weitaiis-

einander greifeniden Theorien der Poljenl)ildnng und die '

iieue karsthydrographische Hypothesis wollte ich an ihrer '

Giiltigkeit príifen iind hábe ein von beiden Forschern iiii))e-

riihrtes Gebiet bearbeitet. Meine Stndien, welche ich in einer

aiisfiihrliehen Monographie in bohmischer Sprache nnd in i

zwei Resnmés pnbliziert ha])e, fiihrten niifh zu dem Sehhisse,

dass die Eesultate der zitierten Forseher .so weit sie anch

sheinbar entgegengesetzt sind, riehtig sein konnen und dass

nur die GeneraHsation der erzielten Resnltate ihre allgenieine

Geltendmiachung quasi unter der Form eines »Gese'tzes« ver-

fehlt ist. Beziigiich der Karsthyidrographie hábe ieh den Yer-

sueh gemacht darzulegen, dass die Karstwasiseitheorie

Gruns mit der Karstgerinnen-Theorie seiner Gegner, spe-

zieil Katzer's, in der Weise in Einklajng gebracht werden

kann, dass sie námlieh zeitlich weit von einander entfernte

Stadien im morpholcgischen Zykhis eines Karstgebietes dar-

stellen.

Bei nieiner eigenen Arbeit in dem tektonisch sehr kom<

plizierten Gebiete ward es mir klar, dass die Resnltate der

Karstforschnng im Dinarisehen Gebiete besonders durch die

komplizierten, anf das Reliéf nnd anch auf die hydrographi-

schen Phánomene gewiss stark einwirkenden, tektonischen

Verháltnisse zu sehr beeinflnsst sein miissen, und hal)e den

Pian gefasst, groBe Karstgebiete, welche tektonisch wenig

gestort sind, zu besnchen, um die moglichst selbstándige Tá-

tigkeit der oberfláchlich zerstorenden Kráfte in einem Karst-

gebiete zu studieren. Durch die Zitate, die Cvijic in seinem

»Karstphánomen« angebracht hat, war mir Jamaica liekannt

und durch das Studium der Fachwerke, in welchen die geologi-

sche und geographische Beschreibung der Tnsel enthalten ist,

bin ich zur Úberzeugnng gelangt, dasis Jamaica ein fiir meine

Stndien giinstiges Gebiet wáre. Ich hatte im Plane, den inter-

nationalen Geologenkongress in Mexiko mitzumachen nnd

hábe mich entschlossen, auf der Hinreise einige Wochen auf

Jamíaica zu verbringen. Ich schiffte mich Mitte Juni 1906

in La Corua fiir Havana ein, leider wurde ich jedoch durch

die unglinstige nur einmal wochentlich von Santiago de Cuhn
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verkehrejnde Scliiffsverbindiing naeli Jamaica aufgehaltein, so

dass ieli erst am 10. Jiili nach Kingston gelaugte.

Diireh as liebenswúrdige Entgegeiikonimeiii der Behor-

den, besonders des Sekretars am laistitute of Jamaica, der

einzigen grosseren wissenschaftlichen Instdtntion auf der

Tnsel, wiiirde es mir ermoglicbt, die orientierenden Studien

nnd die Vorbereitiingen ziir Bereisung der Insel in einigen

T'agen zn beenden. Zu Pferde trat ich die Reise an, welche

ii]>er di^ei Wochen in Anspruch nabm nnd wálirend welcher

ieli einen grossen Teil des Karstgebietes Jamaica zn sehen

l)ekam. Allerdings konnte ich meine vorlánfigen Pláne nicht

vollkommen ansfiihren. Schuld daran tragen meine Uner-

fahrenbeit in der tropischen Nátur, das Wetter, welches recht

stiirmisch war und meine Pláne oft storte, nnd die schlechte

Qnalitát meines Eeitpferdes, welches den Anforderungen

einer solchen Eeise nicht gewachsen war — mir jedoch ans

finanziellen Griinden nnmoglich war, mieh eines l)esseren

Kommnnikationsmittels zn bedienen,

Ans Amerika zuriickgekehrt, hábe ich mich anderen Stu-

dien zuwenden míissen, und so ist -es geschehen, dass ich

ausiser kurzen Reiseberichten nur ein Resumé meiner Karst-

studien in Jamaica auf dem internationalen Geographenkon-

gresse in Genf vorlegen konnte. AVáhrend der Zeit haben die

Gegner der Grunschen Karstwassertheorie mit Knebel und

Katzer an der Spitze viele neue Gesichtspunkte eroffnet und

auch die Studien von Brunhes haben die erosive Tátigkeit

auch der unterirdischen Gewásiser von neuer Seite beleuch-

tet. Auf einer mehrwoehdgen Exkursion in dem Jura und

in dem Karste der Causses wurde ich mit den wichtigsten

Karstgebieten Frankreichs bekannt und auch neue Reisen in

den Dinarischen Karst (Triestiner und Krainer Karst, weitere

Umgebung von Sarajevo) haben mir die Gelegenheit ver-

schafft mich mit den Grundlagen der neuen Ansichten ver-

trant zu machen, und ich konute in der Beziehung mit den

neuen Resultaten mich ientifizieren, dass ich eine viel

g]-()ssere Tátigkeit der mechanischen Erosion im Karste, als

nach den álteren Ansichten angenommen wurde, festgestellt

hábe. Es wurde mir jedoch auch vollkommen klar. dass be-
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sonclers die Berúeksichtiguiig" dieses Faktors meiiie Theorie,

dass es einen allmáhlichen tlbergang vom Grundwasserregi-

me in der Hydrographie eines Karstgebietes ziim fliissarti-

gen Eegime gibt, aiisgiebig stárkt.

Die vorgebrachten Einwendungen und auch neuere eige-

ne Stiidien haben A. Grund zu einer betráchtliehen Modifizie-

rung seiner friiher allzu generalisierenden Schlússe gebraeht

uud seine Karstwassertheorie ist in einer weniger radikalen

Fassung wieder erschieneu, in einer Fassung, welche den

wirklichen Verbáltnissen in den versehiedenen, in nielit

gleichem Stadium der morphologischen Entwickelnng be-

griffenen Karstgebieten viel naber entspricht. Wenn sich

anch jetzt noch die Mehrzahl der Hohlenforscher scharf ge-

gen seine Theorie wendet, bedeutet es nur, dass diese Herreu

meistens den Vorgang einer morphologischen Entwickelnng

ignorieren, und ihre Eesultate in eng umschriebenen Karst-

gebieten — meistens in seichtem Karste, wo die Entwickelnng

natiirlich viel schneller vor sich geht — fiir gesetzmássig fiir

den Karst iiberhaupt erkláren wollen. Die Generalisierung,

die merkwiirdige E-ichtung in der wissenschaftlichen Tátig-

keit der letzten Jahrzehnte, die Schliisse der eigenen per-

sonlichen Erfahrung, so seicht und fliichtig und lokal be-

gTenzt sie auch sein miag, fiir die ganze Gruppe allgemein

unter versehiedenen Yerháltnissen wiederkehrender Pháno-

mene als Gesetze aufzustellen, ist Schuld an diesen unfrucht-

baren Polemiken, in welchen Eigensinn und Starrkopfigkeit

liber der reellen Auffassung der Verháltnisse leichten, aber

auch fúr den Fortschritt wenig niitzlichen Sieg erreicht.

Die Verháltnisse haben mir's erlaubt, in den Jahren

1909—1910 noch andere Karstgebiete studieren zu konnen.

Auf der Insel Jáva hábe ich das Kalkhochland Goenoeng
Sewoe ausfiihrlich bereist und in Australien war es mir ver-

gonnt ausser einigem kleinen Karstgebieten das grosse Kalk-

hochland Nordaustraliens in seinem ostlichen Ausláufer auf

Queenslans Territorium zu betreten um als erster seine

Karstnatur zu erkennen und ausfuhrlicher von morpholo-

gischen Gesichtspunkten zu studieren.

Beide von mir neustudierte Karstgebiete »Goenoeng

Sewoe« auf Jáva und »BarklY Tablelaud« in Australien siud
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was ihre tektoiiischen Verháltnisse anbelangt >sehr einfaeh,

die Lageriiiig der máchtigen Kalkschichtenkomplexe ist fast

ungestort und noeh mehr als in Jamaica gewinnt man den
richtigen Eindruck, wie die Erosion in allen ihren Richtun-

gen und nnter verschiedenen Stadien morphologischer Ent-

wiekeliing der Karstlandschaft ohne grossere Beeinflussung

durch den tektonischen Bau arbeitet und was fiir Landschafts-

h-pen und Phánomene sie zustandebringi;. Uber diese Stu-

dien hábe ich kurzgefasste Berichte publiziert.

Nach der Riickkehr von der Reise nach Jáva und
Australien haben zuerst andere Aufgaben meine Zeit soviel

in Anspruch genommen, dass ich erst jetzt zur Publikation

raeiner Karststudien in den Tropen gelange. Den ersten Teil

dieser Studien sollen meine Beobachtungen auf Jamaica bil-

den. Es ist ganz natiirlich, dass sich meine Anschauungen,

welche ich wáhrend meiner Reise nach Jamaica hatte, den

weiteren Erfahrungen entsprechend modifiziert haben, und
dass verschiedene Betrachtungen jetzt anders ausgefallen

sind, als sie in dem Tagebuche eingezeichnet sind. Auch sind

viele Eindriicke, welche bei einer unmittelbaren Fertigstel-

lung der Arbeit klarer hervorgetreten wtiren, schon durch

andere zuriickgedrángt worden, wodurch die Arbeit viel von

dem personlichen Reize fiir mich verloren hat. Wenn auch

dieses Heft uicht viel neues fiir das Studium der Karstphá-

nomene im allgemeinen bringt, bedeutet es doch einen Fort-

schritt fiir die Kenntnis des Karsthochlandes von Jamaica,

dessen Entwickelung in den Werken der »Survey« Geologen

und R. T. Hiirs anders aufgefasst wurde.

Dieser Publikation sollen bald zwei andere Teile der

Karststudien in den Tropen folgen, ein Heft soli die Beschrei-

bung des Karstgebietes Groenoeng Sewoe in Jáva enthalten,

I
das andere die Resultate meiner Arbeiten in den Karstgebie-

' ten Australiens.

Fiir das Entgegenkommen, welches mir von den Kolo-

i nialbehorden und von Privatpersonen in Jamaica gezeigt

I wurde, mochte ich auf dieser Stelle meinen innigen Dank

I

aussprechenl^ besooiclers bin ich, mit Dankbarkeit Herrn

[Frank Cundall, dem verdienten Sekretá des Institute of

Jamaica verpflichtet.
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Kartographisches Materiál uber Jamaica.

Es lileibt mir noch iibrig als Einleitung aiieli eine kiirz-

gefasste Ul^ersicht der Kartenwerke zu gebeii, anf welche

sich meiiie Arbeit gestútzt hat. Jamaica besitzt eine grosse

Literatur von zahlreicheu Besclireibungen aus dem siebzehn-

ten uiid achtzehnten Jahrhunderte und auch viele neuere i

Werke mehr propagatorischei] und turistisehen Inhalts.

Diese Literatur, die icli grosstenteiLs im Institute of Jamaica

und auch im Royal Colouial Institute in London durchgese-

lien hábe, enthált fast nichts, was fiir meine speziellen Stu-

dien von Bedeutung wáre, deswegen werde ich von einer '

Aufzáhluug dieser Werke absehen und mich nur auf die spe-

ziell geographisch-geologische Literatur beschránken. Das-

selbe gilt von den zahlreiehen Karten, welche teilweise die-

sen Búchern beiliegen, teilweise selbstándig publiziert wur-

den. Eine vollstándige Aufzáhlung dieser Werke hat der r

Sekretiir Frank Cundall in seiner Bibliographia Jamaieen-

sis, Kingston 1902, herausgegeben und die jáhrliche Publi-

kation »Handbook of Jamaica« enthált Nachtráge zu diesem

Verzeichnis.

Das bste Kartenwerk iiber Jamaica ist jenes, welehes von

James Robertson A. M. im Jahre 1804 publiziert wurde. Es

besteht aus einer Kart der ganzen Insel im Masstabe 1 ZoU
= 2 engl. Meilen und aus drei Karten der Counties, námlich

County of Surrey, County of Middlesex und County of Corii-

wall, welche im Masstabe 1 Zoll = 1 engl. Meile hergestellt

sind. Dieses Kartenwerk ist schon sehr rar und ich konnte es

nur im Institute of Jamaica und spáter wieder im Royal Co-

lonial Institute beniitzen. Was besonders wertvoll: die Ter-

rainverháltnisse auf diesen Karten sind viel treuer und besser

wiedergegeben als auf allen neueren Karten, welche zu stark

schematisieren und dem Einflusse der populáren, aber un-

richtigen Anschauung iiber die orographischen Verháltnisse

Jamaica's mehr oder weniger unterliegen.

Die verwickelte und sonderbare Topographie der Karst-

landschaft ist auf der Kart Robertson's auf ihre Zeit vor-

ziiglich wiedergegeben und es ist nur zu bedauern, dass diese

Kart bis zur Gegenwart nicht in modernisierter, vervoll-
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stáiidigter Ausgahe erschienen ist. Es wáre wirklich sclion

an der Zeit, dass die in vielen Riicksichten musterhafte Ver-

waltnng der Kolonie anch auf diesem wichtigen Gebiete der

Kartographie einen so schmerzlichen Mangel abschaffen

moge.

Die grosste neuere Kart von Jamaica ist »Map of Ja-

maiea«, im Masstabe 51/2 Zoll = 15 engl. Meilen, herausge-

geben auf Befehl des damaligen »Acting General Surveyor<(

Colin Liddell im Jahre 1888 und wieder 1897, des Antors

You anderen Kartenwerken, welche leider im Manuskripte

geblieben sind. Diese Kart war die bste, welche ich auf

die 1'our mit mir nehmen konnte. Sie wiederspiegelt isehr ge-

nau die viel dichtere Besiedelung Jamaica's seit Robertson's

Zeiten, die weissen, namienlosen Fláchen sind viel enger um-
grenzt und auch der grosse Fortschritt im Ausbau des Stras-

sennetzes ist gewissenhaft verzeichnet, so dass die Kart
als Eeisebegleiter sehr brauchbar ist; die Terrainwiedergabe

ist jedoch recht ungenau und ist imstande unrichtige Ein-

dríicke iiber die orographischen Verháltnisse Jamaica's zu

verbreiten.

Die geologisehen, Detailkarten der »Survey«-Geologeii

fiir die einzelnen Parishes sind im Masstabe der »Counties«-

Karten RobertiSon's im Manuskripte in der Bibliothek des In-

stitute of Jamaica vorhanden und ich hábe die Erlaubnis be-

kommen, mir dieselben fiir die mich náher interessierenden

Gelete kopieren zu lasisen. So gelangte ich in den Besitz der.

geologisch-kolorierten Karten der Parishes St. Thomas-in-

theA^ale, St. John, St. Ann, Trelawny, Clarendon, Manche-

ster, St. Elisabeth und St. James, welche mir natiirlich sehr

mitzlich waren, da ich leider bis ietzt nicht imstande war, mir

eine Kopie der Robertson'schen Kart zu verschaffen. Die

geologische Kart, welche dem Werke der »Survey«-Geologen

beigegeben ist, die von R. T. Hill unter neuer Bezeichnung

der Formationen wieder benutzt wurde, ist eine verkleinerte

Kopie dieser Karten der Parishes und vergrossert nur ihre

Mángel. Die andere Kart im R. T. HilFs Werke ist ein ver-

dienstvoller Yersuch in annáhernden Hohenschichtenlinien

in grossen Zúgen die wirklichen plastischen Verháltnisse der
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Iiisel zn wiedergebeii ; da jedoch die notwendige Gruiidlage fiir
•

solche Karten — eiii Netz voii genaii geniesseuen Punkten i

iiberhaupt iiiclit vorlianden ist — ist diese Kart nur als ein i

Notbelielf zu l^eríicksielitigen.

Wenii iiiaii Engiaiid iiiid aucli der Kolouialverwaltung
;

oft die A/^ernachlássiguug Jamaiea's vorwirft, trifft das be-

sonders auf dem Felde der zur genauen Kenntuis der Insel 1

notwendigen A^erirLessTiiigen iind besonders der Hohenmessun-
gen zu; was da geschehen ist, wurde soziisagen durch Privat-

initiative geschaffeu — es liegen nur barometrische Messun-

gen vor, die natiirlich recht unzuverlássig sind uud auch

meine Eoutenaufnahmen vermehren nur dieses unsichere,

durch Wetterstiirze so beeinfhisste Materiál an wenig Ijrauch-

baren, nur annáhernden baroraetrischen Hohenmessungen,

die gewisis einmal bei der genauen Triangulierung eine durch-

gángige Berichtigung erleiden werden.

Geographische und geologische Skizze von Jamaica.

Die erste wissenschaftliche Arbeit, in welcher die Geo-

logie der ostlichen Hálfte der Insel verarbeitet ist, ist H. T.

de la Beche's*) Abhandlung aus dem Jahre 1826, eine kurz-

gefasste Zusammenstellung von wertvollen Beobaclitungen,

welche auch jetzt nach fast einem Jahrhunclerte tlurch die

Klarheit der Auffassung und frische, plastische Schiiderung

des damals schwer zu bereisenden Gebietes iil^erraschen

muss. Mit Recht hebt E. T. Hill hervor, dasis de la Beche's

Ansichten iiber die Tektonik und Lagerungsverháltnisse des

komplizierten Baues der Insel klarer umd richtiger sind als

die Zusammenfasisung, welche die Eeports iiber einzelne Pa-

rishes in dem Werke der »Survey«-Geologen begleitet. Aller-

dings sind die Ansichten De la Beche's, was das geologische

Alter der álteren Formationen Jamaica's anbelangt, veraltet

und wurden durch neuere Eesultate, welchen schon umfang-

reiches Vergleichsmaterial als Grundlage diente, mit Eecht

verdrángt, seine Ansichteoi jedoch beziiglich des tertiáren Al-

*) De la Beehe, Eemarks on the Geology of Jamaica. (Read

Die. 2nd 1825, and Jan. 6th 1826. Transactions Geol. Soc. London.)
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ters der máclitigen »wliite limestone formation« wurden be-
státigt imd die Fúlle der Detailbeobachtungen und die rieli-

tige Auffassung der DenudationsvoTgánge! welclie die nierk-
wíirdigen Formen der Karstlandschaft geschaffen liafeen, sind
ein iiicht zn unterscliatzendes Zeugnis fúr die grosse Kapazi-
tát des Forscliers.

Bas Standardwerk iiber die Geologie von Jamaiea ist

jedocli das Memoir des »Geo]ogical Survey«, in welchem die

»Eeports on the Geology of Jamaica« euthalten sind, heraus-
gegeben in London im Jalire 1869. Die einzelnen »Reports«,
welclie die damals noch zahlreicheren Parishes einzeln be-

schreiben, bringen sehr wertvolles Materiál, leider ist jedoeh
die Korrelation missliingen und dadnrch das Werk eines

grossen Teils seines Wertes beraubt worden. Aucli die oro-

graphisclie Anffassnng der Inael ist sehr primitiv und wirk-
lich irrefúlirend, da der grosse Unterschied des álteren Ge-
birges und des Karstplateaus nicht die notwendige Beachtung
findet. Im ganzen kann ich mich der berechtigien Kritik
li. T. Hiirs ansckliessen.*) leh werde weiter bei der Beschrei-

l)ung ineiner Tour ofters Gelegenheit liaben, mich mit den
einzelnen Eeports zu befassen nnd dabei auf ihre gnten und

*) R. T. Hili, The Geology and Physical Geograpliy of Jamai-
ea: Study oí a type of aiitillean development. S. 8.

»The writings of the anthors mentioiied háve been vaínabje
aids in the preparation of this book. In pernsing this literatue the

reader is eonstantly impressed with the fact that these researehes

failed to solve the essential problems 01 the succession and age of

the strata; this fact impaired the value of all subsequent de-

ductions, and fundamental mistakes were made whieh háve had
wide bearing on the interpretation of Antillean history. The lite-

ratue of no other region, especially that relating to paleontology,

presents so many erroneous conclusions. To avoid constant cor-

rections of these mistakes, it is best to point them out at the be-

ginning. It is but fair to stat that this unfortunate stratigraphic

confusion was not the result of incompetenee, but Avas due to an
act of Providence, Mr. Lucas Barrett, the Scientific Director of

the offieial Survey, who alone knew the combined results of its

several workers, and was able to eorrelat« them, was drowned in

a diving bell while earrying on his studies. Conflicting endeavours
to make posthumous interpretations of his opinions were the

sources of the subsequent erroneous conclusions.
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schlechten Seíten von meinem .spezielleii Standpiinkte hinwei-

sen koDiien. Ihre Ansichen uber die Entwiekelniig der

Karstlandschaft werde ich noeh eiuer speziellen Kritik iinter-

ziehen.

Einen grossen Fortschritt fíir geographisclie iind geo-

logische Erforsehung der In-sel bedeiitet die sehoii »iiehrfaeli

zitierte Studie 11. T. Hiirs. Auf Grund eigener Aufnahmen
hat Hill das ganze Gebáude der »Survey«-Geologen umgebaut,

eine scharfe Priifung des Alters der Formationen durchge-

fulirt, die geologische, tektonische und physiographische Ent-

wiclvelung der Insel sehr geistreich und scharf durchgearbei-

tet. Ilim verdanken wir die modern Auffassung der plasti-

sehen Verháltnisse der Insel und die morphologische Chara-

kterisierung der wichtigsten Landschaftstypen. Es ist gar

nicht wie ein Vorwurf aufzufassen, wenn ieh doeh erkláren

muss, dass R, T. Hill nicht gelungen ist, das ganze Gelmude

j n Ordnung zu bringen und von Misskonzeptionen zu sánbern.

Tn einer Hinsicht ist noch Hill selbst zu weit gegangen, nám-

iich in der Unterscheidung und Beuennung von Scbichten-

komplexen, die er nicht auf einer grosseren Fláche festgestellt

liat; dadurch hat er von neuem Yerwirrung gesehaffen. Der

Hauptzweck der Arbeit HilPs war, die sozusagen theoretische

Seite der geologischen und geographischen Erforsehung der

Insel aufzubauen, doch nicht auch die Eeambulierung der Rou-

ten der »Survey«-Geologen durchzufiihren; so ist es gesche-

hen, dass er in seiner Auffassung der Karstlandschaft dem
schweren Irrtum der »Survey«-Geologen unterliegt, ohne sich

dessen bewusst zu sein. Gleichzeitig mit R, H. Hill, aber ganz

unabhángig von ihm hat J. W. Spencer*) s-eine Studien iiber

Jamaica veroffentlicht, die mit seinen anderen Arbeiten iiber

die Entwicklung des amerikanischen Mittelmeeres eng zu-

sammenhángen. Sein Abhandlung beriihrt, vie schon ilir

Titel besagt, nur die neuere Entwicklung der Insel und ihrer

Formen von Mitteltertiár an und enthált Resultate einer nur

fllichtigen Untersuchung, welche hauptsáchlich die Rolle Ja-

*) J. W. Spencer, Lat Formations ard gTeat change of le-

vel in Jamaica. Transaetions of the Canadian Institute V. 2.

325-355.
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iaica's iii der Gescliiclite der hypothetisclien etwas abenteuer-
lichen Eekonstruktioii des Antillischen Kontinents beriihrt.

In einigen Fragen scheinen mir die Resultate Spencer's rich-

tiger zn sein als jene E. T. HllFs, es ist jedoch schwer eine

korrekte Korrelation beider durehzufúhren. Die populáren
kleinen Abliandlimgen von Rev. H. Scotland^^O ^^iicl ^on F.

C. Nicholas**) bringen nichts neues nnd sind in jeder Be-
ziehiing als primitiv zu bezeichnen.

Die Iiisel Jamaiea liegt zwiisehen 17° 40' und 18° 3' nordl.

Breite nnd zwischen 75° 10' nnd 78° 23' westl. Lange von
(rreenwich fast in der Mitte des amerikaniischen Mittelaneeres.

A\>gen dieser zentralen Lage in diesem tektonisch so ansiser-

ordeiitlich unruhigen Gebiete, welches wáhrend der Tertiár-

zeit nnd noch spáter sehr bedentende Hebungen und Senkun-

geii durchgemacht hat, ist Jamaiea von R. T. Hillund von
J. W. Spencer zum Objekt ihrer Untersnchnngeu gewáhlt

worden, da die Kenntnis ihrer geologischen und morpho-

logischen Entwicklung sich gewisisermassen zum Ausgangs-

punkte fúr die neuere geologische Geschichte der ganzen

westindischen Inselwelt empfiehlt. Es wiirde mieh jedoch

zu weit von meinem speziellen Thema fiihren, in die Diskus-

sion dieser viel breiteren Probléme einzugehen, welche fiir

die Entwicklung des Karstphánomens in Jamaiea wahr-

seheinlich viel weniger von Bedeutung sind, als ich selbst

urspriinglich annehmen wollte.

Die Lángenachse der Insel verláuft an der Richtung

Ost-West und die grosste Lange betrágt 231 km, die grosste

Breite des Inselrumpfes betrágt 79 km in der Mitte und wird

kleiner im westlichen und ostlichen Teále der Insel. Der Flá-

cheninhalt von Jamaiea betrágt 10.896 km^.

Die Insel ist vorwiegend gebirgig und mit Ausnahme

einiger breiten Ebenen in ihrem súdliehen Teile steigt sie

iiberall fast unvermittelt zu einer betráehtlichen Hohe von

*) Rev. H, Seotland, On the Geologry of Jamaiea and on

Mining in Jamaiea. Institute of Jamaiea. Kingston 1889.

**) The Eeonomie Geology of Jamaiea. Institute of Jamaiea.

Kingston 1899; nen als »The minerál resources of Jamaiea* im

Handbuch of Jamaiea. 1913. S. 607—616.
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áem engeii Kusteuraiíme an. Mit R. T. Hill keniieu wir 4

Hauptelemeute in Jaina.ica's vertikaler Grliederuiig nnter-

scheiden, in welehen sich die geologische Geschichte der Insel

klax widerspiegelt.

Da,s geologisch álteste Grlied stellen die ini Eocán gefal-

teteu Gebirge an, welehe von einer Série von kretazischen

und alttertiaren Sehiehten anfge]>ant sind. Es scheint, da.ss

diese áltere Série den Unterl)an der ganzen Insel bildet, ob-

gleich sie wohl nicht iil)erall so sieicht unter der Ol^erfláehe

anzutreffen ist, wie von den »SurveY«-CTeologen und aueli von

R. T. Hill vermutet wird. Im ostlielien Teile der Insel bildet

sie die Blne Mountains mit ihren Ausláufern, das hoehste

Gebirge der Insel, welches mit seinem liochsten Gipfel liber

2200 m hinaufreicht und hoch in sehroffen Zúgen das júngere

Kalkplateau iiberragl;. Dieselben Schichtenserien erscheinen

auch in der Mitte und im Westen der Insel entblosst und er-

reichen eine Hohe von bis iiber 900 w?, sind jedoeh nur als

durch die destruktiven Vorgánge entblosste Fenster in dem
umgebenden Kalkhochlande aufzufassen. Diese Gebirge (die

Clarendon Mountains und die westlicheren kleineren Kom-
plexe) sind jedoch nicht eine Fortsetzung der NW—SO strei-

chenden Blue Mountains, sondern mit denselben ungefáhr

parallele Faltenzúge.

Das zweite Glied ist das grosse Kalbsteinplateau oder

Karsthochland, welches wahrscheinlich im jiingeren Tertiár

eine viel grossere Ausbreitung besass und mit den anderen

Iniseln der Grossen Antillen in dichter Landverbindung stand.

Dieses Kalksteinplateau, tief erniedrigt durch idie Denuda-

tionsvorgánge und enger umgrenzt durch tektonische Vor-

gánge, die eine betráchtliche Verkleinerung der Insel in der

jiingsten geologischen Vergangenheit vollendet haben, be-

deckt noch immer liber 3 Flinftiel des Areals der ganzen In-

sel und ist durch die groisisartige Entwicklung der Karstphá-

nomene charakterisiert. Sein hochsten Partien erreichen jetzt

nur wenig iiber 900 m absoluter Hohe und nur im breiten

Ruimpfe der Insiel bildet es noch ein zusammenhángendes

breites Hochland, das nur in der Mitte abgetragen, das áltere

Gebirge auf der Oberfláche erscheinen lásst. Friiher hat es
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auii um die Blue Moiintains eiiien zusamnienhángenden Ring
gebildet unci seine Abhánge viel koher bedeckt.

Wenn man den anssergewohnlich raschen Destruktions-

vorgang, wie er in den feuchten Tropeu durch exogene Kráf-
te hervorgerufen wird, in Betracht zieht, muss man mit J.

^y. Spencer eine friilier viel grossere Máchtigkeit des Kalk-

steinkomplexes amielimen und zugeben, dass gewiss die jún-

geren Glieder der »Oceanic Series« R. T. HiH's da waren und
in Ijedeutend hohere Lage hervorragten, jedoch der Erosion

seiion vollkommen zum Opfer gefallen sind. Diese Kalke sind

erst nach der Haui3tfaltung des Gebirges, nach seiner Unter-

tauehuug in abyssische Tiefen zur Ablagerung gelangt und
.sind nur wenig und nur in engen Ráumen einer flachen Fal-

tung unterlegen. leh halte es fiir unrichtig, dass die álteren

Forscher die stellenweise beobachtete Schiefstellung der

Kalksteinbánke fiir einenl Beiweis eines durchgreifendea,

Avcnn auch schwachen Faltungsvorganges halten, ich bin viel-

nielu- der Meinung, dass der grosste Teil des Kalksteinkom-

plexes noch fast horizontál gelagert ist und, da.ss nur post-

liuine Hebiingsvorgánge in den álteren, gefalteten Gebirgs-

ziigen, begleitet und vielleicht hervorgerufen durch lakkolith-

artige Magmaergiisse, eine Aufschleppung der nahé der

líebungsaxe der alten Gebirgsziige gelegenen Scliichten ver-

ursachten und, dass die Schiefstellung der Kalkschichten der

Oceánie Series entlang der Kiisten der Insel, áie besonders

von J. W. Spencer betont wird, durch flexurartige Disloka-

tion entlang der grossen O—W verlaufenden Verwerfungs-

linieii viel natúrlicher erklárt wird.

Das dritte Element sind die oft mit neueren organogenen

^[eeresbildungen bedecklten .: Terrassen des Kalkhochlandes,

v-elche stufenweise zur Kiiste abfallen und als Zeugen der

oszillatorischen abwechselnd positiven und negativen Strand-

verschiebungen aufgefasst werden. Da meine Reise sich mei-

stens im Innern der Insel abspielte, hábe ich keine Gelegen-

heit gehabt, personlich zu den etwais von einander aliweichen-.

den Ansichten R. T. HllPs und J. W. Spencer's Stellung zu

nehfnen. Nur eins mochte ich bemerken beziiglich dieser Ni-

Teaus: sie werden von den beiden Autoren, welche sie ge-

]>riift und gedeutet haben. fiir gleiHisinnig in dem ganzen
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Umfaiige der íii.sel gelialten, wenii mau jedoch bedeiikt, dass

sich aueh in der iiistorisehen Zeit die seismischen Yorgánge
lokal ,so lieftig entwiekeln, scheint es zu gewagt zii sein, solclie

die gaiize Insel in gíeieliem Masee betreffenden Beweguugen
fiir die Vergangenheit zu .supponieren.

Zuletzt kommen die Ebenen, welche tiefe Einbuelitun-

gen in das Kalkhoehland der Insel bildeai und deren Sohle

aiis meist tiefen Schichten der von Fliissen aiifgetragenen

Sedimente bestelit, Wir werden spáter die Gelegenheit haijen,

uns naher mit der Bildung der Liguanea Plain zu befassen.

Diese Sedimente l)estehen aus álteren Bildnngen, die fiir plei-

stozán oder hoehstens pliozán gehalten werden und in iiielit

gut geklártem Yerháltnisse zu etwa gleichzeitigen marinen

Bildungen (in Liguanea Plain unbekannt) sich befinden, die

auf positive Strandversehiebungen deuten, und besonders

weit in die vom Siidwesten ins Stromgebiet de« Blaek Eiver

tief eindringende Einbuchtung vorgedrungen sind.

Die Interior Valleys, in dem Karstplateau tief einge-

senkt, míissen meistens als Karstwannen, teilweise eclite

Karstpoljen betrachtet werden, allerdings sind schon manebe

von diesen Becken in das EiiiZugsgebiet der normalei

Fliisse einbezogen und haben, was die hydrographiseheu Yer-

háltnisse anbelangt, ihren Karstwannencharakter eingebiisst.

Es kann nieht aís die Aufgabe dieser / bhandluug be-

trachtet werden eine ausfuhrliche Skizze der geologischeu

Yerháltnisse der Insel zu entfalten, es wird gewiss zum Yer-

stándnis der weiteren l)eschreibenden Kapitel geniigen eine

kurzgefasste Ubersicht zu geben, in welcher die von den

»Survey<^-Geologen aufgestellte Formationsfolge mit der

von E. T. Hill unternommenen Gliederung nebeneinander

gestellt wird.

Die »Survey«-Geologen, auf ilirer Spitze James S. Saw-

kins, welcher auch den nicht gelungenen allgemeinen Teil des

Buches verfasst hat, haben fiir die álteste Gesteinsgruppe, die

auf der Insel vorkoinmt, Diorite, Granite und Syenite ge-

halten, welche K. T. Hill gewiss mit Recht fiir spátere In-

trusionen in die schon gefalteten kretazisehen und dttertiáren

Schichten hált.
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Die »inetaDioTphosed series« der »Survey«-Geologen mit

dein Hippurite Limevstone derselben, deren oberste Glieder

fúr kretazisch erklárt werden und grosstenteils auch die so-

geiianute »Trappean Series«, die im Schéma von Sawkins
als eozáii eingereiht erscheint, fasst E. T. Hill als die tiefere

Reilie seiner Bliie Moimtain Series znsammen, die er aucli

fiir kretazisch liált und unterscheidet in derselbeai dem geo-

logischen Alter nach folgende Formationen: Yallahs, Jeru-

salem, Frankenfield, Logie Green, Ballard und Minho. Auf
der Kart werden jedoch nur »Conglomerate and Tnffs« und
»Lií.nestones« unterschieden, was ganz natúrlich und auch

weise ist, denn die eigenen Aufnahmen R. T. HilFs haben

nicht einen solchen Umfang gehabt, um eine náhere G 1 i e-

d e r u n g a u c h a u f d e r Kart námlich in der Praxis

unteruehmen zu diirfen. Die obere Reihe der Bkie Mountain

Series HilFs umfasst die »Richmond beds«, spát kretazisch

oder eozán und seine »Cambridge be.ds«, in welchen Chapel-

tóíu beds und die Catadupa beds unterschieden werden. Die

Richmond beds sind ungefáhr gleichbedeutend mit eozánen

»Black shales« der »Survey« Geologen, weiche Schiefer mit

verkohlten Pflanzenresten, Konglomeráte und Sandsteine, die

noch zu den stark gefalteten Schichten gehoren. Die »Cam-

bridge beds« vertreten den »Yellow limestoue«, der gewiss

sehr willkiirlich in der Ubersicht der Formationen im' »Sur-

vey« Buche als Miozán figuriert. Diese »Cambridge beds«=^=)

oder »YelLow limestone« haben fiir die Karstforschung ein

"spezielles Interesse, denn nach der Auffassung der »Sur-

vey«-Geo]ogen miissen sie iiberall im Liegenden des »Whi-

te limestone« sich befinden und miissen Iiberall supp>>-

niert werden, wo in einer Karstwanne Quellen oder unter-

irdische Fliisse an den Tag hervortreten. R. T. Hill hat

sich dieser wirklich wenig begriindeten Hypothesis der

»Survey«-Geologen, angeschlossen mid auch sein anders vor-

*) A. T(i]Miqiii.st iu ííeiner Bespreehung- R. T. Hi]]'s und T. W
i Vaug-liaii's Wei-kes »Zii]- Geologie von Jamaica<', Petei-ni. Geogr.

j Mitteil. 1901. S. 68—69. ^ergisst iiberhaupt die wichtige »Oceaiiic

I
Sei-ies« anzufiihi-eii, mit aiiderei] luinder grobeu Uiiterlassuiigeii

I nud Irrtiimern.
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zúgiiches Schéma der Entwickluiig der Karstwannen wird

durch diesiel])e verdorben.

Unter der »While limestone«-F()rmatioii, die gewi.ss nur

durch Irrtum als postpliozán bezeichnet wird, sind nach R.

T. Hill zwei zeitlich ganz verschiedeiie Bildungeii zusammen-
gefasst worden, die oligozánen Kalke, welche die Hauptmasse
der das Karsthochland bildenden Kalksteine umfassen, und
íiieist abyssischen Bilclungen entsprechen, die »Oceanic Se-

ries« E. T. Hills, und eiii Teil der spáteren Kalksteine, die

entlang der Kíiste im seichten Meere entstanden sind, und
welche Hill »Bowden beds« nennt und fíir oberoligozán oder

jiinger liált. Die »Oceanic Serie,s« teilt R. T. Hill in »Mont-

pelier beds«, welche Tiefseebildungen sind und aus der Epo-

che stammen, in welcher die in der Zeit der »Canibridge

beds« eingeleitete Senkung ihre gro.sste Tiefe erreicht hat,

und die »Moneague« und »Cobre heds«, welche schon einer

neuen Hebung entsprechen. Die Máchtigkeit dieser ozeani-

sehen Série betrágt uoch immer nach der gewiss bedeutenden

Erniedrigung durch exogene Kráfte stellenweise an 1000 in

oder vielleicht noch mehr.

In der jiingsten Série der Kalksteinlldungen, welche

als »white íiiarl« und »coast liniestone« von den »Survey«-

Geologen ausgeschieden werden, unterscheiclet R. T. Hill plio-

zine Bildungen, Manchioneal, vielleicht pleistozáne unter

dem Namen der Hopewell, Barbican und Falmouth Forma-

lion und rezente Bildungen (Soboruco). Das AUuvium der

»Survey«-Geologen, besser Diluvium und Alluvium de la Be-

che's wird von R. T. Hill in »Kingston Formíition« als Plio-

zán, »Montego Formation« und »Bogue Island Formjation«

cingeteilt.

leh werde noch spáter bei der Besprechung der Ligua-

nea Plain Gelegenheit haben, in eine Diskussion betrefíend

das Alter der »Kingstoniormatiou« HilVs einzugehen, ich

mochte jedech gleicli hier feststellen, dass ich diesielbe fiir

viel jiinger halte und in dieser Hinsicht auch mit den álte-

ren Forschern und J. W. Spencer im Einklange mich liefinde.

Es bleibt noch íibrig, eine kurze Uliersicht der Ansich-

ten J. W. Spencer's zu wiedergel)en. Nach seiner Meiming
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ist schoii ein máchtiger Schichtenkomplex von der »Whit.e
.limestone« Formation, »Oceanic Series« R. T. HilPs, der Ab-
tragiing spurlos ziim Opfer gefallen; man miisis jedoch mit
der Sedimentation dieses verschwemínten máchtigen Komple-
xes rechnen und deswegen den Anfang der Hebung der Insel
iiber das Meeresnivean fiir spáter ansetzen, als es nur nach
den erhaltenen Horizonten der Series gescheben miisste; die-

ser Annalime gemáss beginnt fúr J. W. Spencer die Fest-
landperiode mit starker Abtragiing erst im Miozán, wábrend
R. T. Hill schon im Oberoligozán mit neuer Senkung der In-
sel und Bildung der »Bowden beds« recbnet.

Auch in der Datierung anderer Ereignisse in der spát-

tertiáren Entwicklung lassen sich die Schliisse der beiden
Anktoren nicht leicht vergleichen. Schon was das Alter der
letzten vulkanischen Tátigkeit in Jamaica betrifft, deren Bil-

dnng der Black Hill bei Low Layton ist, gibt es weit aus-

einander strebende Ansichten. Wáhrend dieselbe von dem
»Survey«-Geologen Chas. B. Brown fiir Postpliozán gehalten
wird, sammelt R. T. Hill Beweise fiir ihr oligozánes Alter
und J. W. Spencer bezeichnet sie als Pliozán. Die »Layton
Formation« Spenceír's wird ungefálir der »Manchioneal« R.
T. Hiirs entsprechen, die »Liguanea Formation« den »King-
ston beds« R. T. Hiirs.

Die Fasen in der Terrassenbildnng, die positiven nnd
negativen Strandverschiebungen haben meiner Meinung nach
wenig das Verkarstungsprozess beeinflusst. Eine Hebung
oder Senkung der Kiiste von hochstens 100—200 m kann
schwerlich einen Einfluss auf das Niveau des Grundwassers
und somit auf den Prozess der Verkarstung im Inneren des

viel hoheren Karsthochlandes ausiiben, wenn noch das Grund-
wasserniveau viel hoher sich befindet. Tch hábe zwar friiher

vermutel. dass die zwei Terrassenniveaus, die ich in einem

Polje ganz bestimmt und in anderem angedeutet vorfand,

mit den zwei jungen positiven Strandverschiebungen, wel-

che R. T. Hill voraussetzt, im Zusammenhaiige gewesen sein

diirften, jetzt halte ich es jedoch fast fiir ausgeschlossen, dass

so kleine Niveauverschiebungen solchen Einfluss auf das

Wasserregime im Inneren des Karstgebietes hátten ausiiben
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konnen uud halte vielmehr ein von den Kiistenverschiebuii-
-I

gen unabhángiges Ereignis, námlich den Durchbrnch der

normaleutwássernden Flnsstáler nach riickwárts fúr die Sen-

kung des Wasserstandes in den Poljenbecken des Inneren i

der Insel verantwortlieh,

Erklarung der Karstphánomene durch die alteren Forscher.

In der Abhandhmg von de la Beche findet man keinen

Versuch einer eingehenden Erklarung der eigentiimlichen Er-

scheinungen auf dem Kalkplateau zu geben. Wohl spricht der

Anktor von einer sehi' bedeutenden Tátigkeit der Denuda-

tion, aber meist weicht er einer Erklarung der wohl beobach-

teten und beschriebenen Phánomene aus. So schreibt er be-

ziigiich Bog Walk »this defile is a break in the range of the

Eed Hills, and cannot fail to remind the geologist of many
similar breaks in mountain chains in other parts of the world,

which if dosed, would convert the districts, the waters of

which they are the means of carying off, into lakos« (S. 147).

A^on ungefáhr gleicher Art ist seine Bemerkung iiber das Ent-

stehen der grossen geschlossenen Karstwannen »it may be

as well to notice the valleys of the white limestone forma-

tion, which completely oppose themselves to the theory that

vialleys háve been formed by the waters now flowing in them;

for no waters flow in the greater part o those hoUowed
Gut of this formation, the limestone being, as before men-

tioned, extremely oav^rnous, and the rains that fall being

speedily iswallowed up in it: yet these valleys are as^ to form,

like most other valleys, and probably owe their origin to the

samé causes which háve produced the greater part of those

in chalk, oolites, etc. of England at the period when diluvia]

gravel was formed.« (S. 185.) Ys^ohi bemerkt er die ausser

ordentliche Wasserarmut des Kalkplateaus, den Mangel an

Kalkgerollen im Diluvium, widmet viel Interesse dem Hih-

lenphánomene, bleibt jedoch zuriickhaltend in den Kombina-

tionen, warnm alles so sei.

Von den »Survey« Geologen war es James G. Sawkins,

welcher die grosste Aufenerksamkeit der Entwickelung in

der Karstlandschaft widmete und sich bemiihte die ratsel-
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haften Phánomene zn erkláren. Die karrenartigen Formen
der »lioneycomibied« Kaliksteiiivarietát werden durch die auf-

lósende Tátigkeit des Regenwassers erklárt: »the rough
jagged surfaoe is due to the solvent action of the rain-

waters . . . The oarbonate of lime thus disisolved and removed
is freqnently redeposited or precipitated under various forms.

Thus in the hollows or cavities of the rock, in a crystalline

condition, but on the surface, and where exposed to the action

of the atmosphere, in a chalky friable stat; also forming the

friable alluvium of the plains before mentiioned« (S. 23),

So ist auch die sekundáre Kalkablagerung gut und hinrei-

chend erklárt. Wáhrend die scharfe Karrenbildung, wie sie

auf nackten Felsen vorkomrnt, in dem von mir untersuchten

Grebiete nur sehr selten ist und viel mehr die gerundeten 15-

cherigen Formen der Verkarrung vorkommen, wie sie unter

Einwirkung der Humussáuren sich zu entwickeln pflegen,

und hier auch allgemein »honey-cO'mbed« genannt werden,

beschreibt Sawkins ans der Parish of St. David (S. 32.)

echte scharfe Karrenformen. Bs mnss jedoch zugefúgt wer-

den, dass hier in dem ostlichen Kiistenraume der Insel die

Regenmenge viel grosiser ist als im Karsthochlande des Insel-

rumpfes und gewiss auch ihre karrenbildende Kraft \n.el

stárker, da auch die allgemeinen viel schrofferen Boschungs-

verháltnisse und weniger dichte Vegetation miteinwirken

diirfen.

Die Entstehung der kleinen Kartwannen, der »Sink-

ho'les«, der unterirdischen Entwásserung und der Durchbruchs-

táler wird von Sawkins durch Einwirkung der Erosion auf

den durch áltere mit der Hebung des Gebirges zusammenhán-

gende Konvulsionen verursachten tektonischen Spalten er-

klárt. Ebenso wird die schon urspriinglich cavernose Nátur

der Kalksteinmassen betont, íiberhaupt wird die Erosion

selbst fiir nicht máchtig genug gehalten, ohne sehr erhebliche

Praedisposition die K&rstphánomene geschaffen zu halien.

Dass es in der Kalksteinmasse selbst ein Niveau geben konnte,

unter welches die Erosion derzeit nicht reicht und uoch nicht

gereicht hat, wird von J. G. Sawkins gar nicht erwogen;

iiberall, wo Wasser zn Tage tritt, in den »Sink holes« und

auch in den Poljen, den »Interior Valleys<s uberall muss das
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x^iveaii der »Yellow limestones« und der »Trappeaii series«

erreicht sein und die in den Interior Valleys und auch in den

Sink holes befindlichen eingeschwemmten Seliotter, Tone und

Lelime werden immer als dais Liegende der »White limesto-

ne« Pormation betrachtet, obgleich es viel natúrlicher wáre

sie als Einschwemmungisprodukte der Gewásser zu betrash-

ten. Wir werden in der Detailbeschreibung zeigen, wie so

zu sagen mit Gewalt immer die »Yellow limestones« und
»Trappean Series« herbeigezogen werden, wenn es sich um
eine tiefe Karstwanne handelt.

Es wiirde zu weit fiihren, wenn ich auch nur die haupt-

sáchlichsten Stellen, welche sich auf die Entwickelung der

Karstphánomene und iiberhaupt des Reliefs der Karstland-

schaft beziehen, hier wiedergeben solíte. Ich mochte nur die

wichtigsten Zitate anfiihren, welche die gewisse Ratlosigkeit

J. Gr. Sawkins' bezeugen, welcher nicht im Stande war der

koíQbinierten Tátigkeit der destruktiven Yorgánge (der che-

mischen und mechanischen Erosion, der Verwitterung etc),

soviel Gewicht und Wirkungskraft beizumessen, um die gros-

sen Hohlráume und Wannen ohne besondere Prádisposition

geschaffen zu haben. Er sagt (S. 223.) »it is difficult to ex-

plain the 'Origin of the hollows and subterranean cavities pee-

wading the calcareous formationis. Are they due to originál

hollowness, or to the solution of the rock by percolating waters

acting on fissures and wentsl« Diese Ratlosigkeit wird noch

mehr durch folgende Zeilen bewiesen, die sich auf die »Light

hiO]es« die tiefen, abgrundartigen, groissen Dolinen mit fast

senkrechten Wánden beziehen (S. 243) : »There are no appa-

rent causes on the surface why this great body of limestone

should háve sunk, and there is no river in the vicinity. The

elevation of the inolined plain above the sea is nearly 2000 feet,

the stratification of the beds present very little distiurbanoe in

the bedding, and the generál aspect of the country arround is

very similar, finally the only rock impervious to water

known to exist is between the yellow limestone and the trap-

pean beds, this rock a light blue clay is occasionally wamting

or thins out into such thin beds that abrasion would soon

destroy or remove it, or it might be broken by faults, in

which ase water would find its way nad percolate through
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tlie sands and gravels of the trappean series and excavate
a space to reoeive such a mass as that sunk at the light Koles

and cockpits.« Dass es zu weit geht liberall dieselbe diinne

Schicht vorauszusetzen, ist den »Survey«-Geologen nicht ein-

gefallen; die »clays«, welche in nnd nnter »Yellow liniestone«

gefunden wurden, miissten nach ihrer Meinung iiberall vor-

kommen und iiberall die wasserkonservierende Rolle haben.

Dass es auch im durchláisságen Gestein endlich ein Nivean
geben muss, unter welches die Gewásser nicht tiefer versin-

ken, war den »Survey« Geologen nicht bekannt.

E. T. Hill befasst sich in dem allgemeinen Teile seines

Buches (S. 25—30) mit der Morphologie des Karstgebietes

nnd erklárt die Entstehung der Karstwannen durch Solution

des Kalksteins, indeni er ein ganzes Schéma der Entwicke-

lung der Karstlandschaft von dem jiingsten Stadium bis zu

den spáten Stadien des morphologischen Zyklus entwirft.

Dieses Schéma gibt in sechs Diagrammen die »Evoiution of

the Cockpit Topography« wieder und entspricht grundsátzlich

den modernen Ansichten, jedoch seine geologiischen Prae-

missen sind nach mleiner Úberzeugung nicht richtig. R. T.

Hill unteríiegt demselben Fehler wie seine Vorgánger, die

»Survey«-Geologen und rechnet mit der nichtbewiesenen und

in meisten Fállen unrichtigen Tatsache, dass námlich die

Karstwannen bis in das Liegende der »Oceanic Series« in

die »Cambridge« und »Richmond beds« vertieft wurden und

erst dann sich ausbreiten. Diese Annahme ist gewiss unbe-

griindet und dadurch verliert das »Schema« einen Teil sei-

ner Berechtigung. Statt der undurchlássigen, der mechani-

schen Verwitterung und Abtragung verfallenden Schichten,

die wie »Destruktionsfenster« entblosst werden, muss man
in der Kalkmasse selbt vorhandene Ursachen finden, die ein

weiteres Sinken des Wasisers vereiteln und dasselbe zu wei-

terer Bewegung in einer subhorizontalen Linie zwingen.

Nach einer kurzen Beschreibung der hauptsáchlichen

»Interior Valley&« resumiert R. T. Hill ihre gleichartige Ent-

stehungsgeschichte folgendermassen (S. 30.) : »The entire se-

ries of depressions we háve described — the first incipient

»hog-wallow« — like swales of the plateau, the acute cockpits,

the small weli shaped sinks of the Hampshire type, the great
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expanded basins of St. Thomas and Clarendoii, and the old

basins which. háve had their barriers jjiartially broken away —
are a series of connected phenomena, and illustrate the power-

íul effeet of solution and erosion in producing the hilly to-

pography of the White Limestone districts of Jamaica and

the Tropics in generál, and in degrading the plateau to the

]evel of the sea.«

Liguanea Plain, Bog Walk, St. Thomas-in-the-Vale.

Von Kingston bis znm siidlichen Eingange des Dureh-

Ijruchstales von Bog Walk, nordnordwestlich von Spanish-

town, dnrchzieht der Weg eine weite Ebene, deren ostliche

schmálere Teil von den, die Vorhóhen der Blue Mountains ab-

spiilenden Fliischen und Wildbáchen aufgeschiittet ist, der

westliche breite Teil jedoch der Akkumulationstátigkeit des

grossen Rio Cobre sieine Erhebung iiber das Niveau des Mee-

res verdankt. Dort, wo das Meer in der Hunts Bay am Tief-

sten ins Festland eindringt, werden diese zwei iiber das

Grnndwasserniveau erhohten und meist trockenen Aufschiit-

tungsgebiete von einem durchschnittlich 3 km. breiten Morast

geschieden, der wie eine schoiale Bucht bis an den Fuss der

verkarsteten Kalkhúgel Red Hills vordringt, teilweise noch

brakisches Wassier enthált, jedoch von einigen dem Kalk-

hochlande entspringenden Báchen und vielen Karstquellen

gespeist wird, die unter dem Fusse des Kalkgebirges ent-

springen. Gregen Westen breitet sich die Aufschiittungsebene

bis am die Braziletto Hills, indem sie auch die Nordkiiste

der Old Harbour Bay bildet, und vermittelt die Verbindung

einiger Kalksteinhiigel mit der Hauptmasse der Insel. Ei-

nige dieser Hiigel sind noch immer durch seichtes Meer vom
Festlande geschieden — so Pigeon Island, Great Goat Island

und Little Goat Island — andere, wie der massivste von

ihnen, der von Healthshire Hills, Port Henderson Hill und
andere kleinere zwischen Spanishtown und Port Henderson

haben ihre Selbstándigkeit eingebiisst. Der diese detachierten

Kalksteinmassen zusammensetzende Kalkstein ist derselbe wie

jener, der in Long Mountains ostlich von Kingston ansteht

und in Rock Fort in grossen Steinbrúchen verwertet wird
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imcl zwar gehort er der Cobre Formation der ozeanischen

Series nach R. T. Hill,*) der White Limestone Foríiiíation

der Jamaica Survey Geologen.

Die Ebene von Liguanea (Liguanea Plain) ist gegen
50 km lang in der westostlichen Emtreckuing und durch-

schnittlich etwa 10 km breit, sie senkt sich vom Fnsise des

Kalkplateans im Norden gegen Siiden, sanft im Bereiche der

Old Harbour Bay nnd entlang des Rio Cobre, yiel steiler in

ihrem ostliclien Teile, nordlich der Kingston Bay. Die mách-

tigen Scliutt- und Schottermassen, welche sie ausgefiillt ha-

ben, gehoren der Kingstoyi Formation R. T. Hills, welche

derselbe dem geologischen Alter nach fiir Pliozán hált, J. W.
Spencer jedoch grosstenteils unter dem Namen Liguanea For-

mation fiir spát Pleistozán erklárt. Die Jamaica Survey Gleo-

logen bezeichnen dieses Aufischiittungsmaterial als Alluvium

nud A. Lennox unterscheidet in der Liguanea Ebene**) zwei

der Zusammensetzung nach leicht unterscheidende Unterab-

teilungen, und zwar eine von feinerem Materiál — grobkor-

nigen Sanden, die aus kleinen Kalksteinfragmenten und ál-

teren Gesteinen bestehen und bis in Mergel und Thone iiber-

gehen, die andere vom echten FluBschotter gebildet, welcher

gut und teilweise abgerundetes Schottermaterial von mannig-

faltiger Zusammensetzung sowie Sand enthált. Hill und

Spencer bemíihen sich iiberhaupt nicht um eine zeitliche Glie-

derung dieser Aufschiittungs/masisen, da schon A. Lennox eine

solche fiir nicht tunlich erklárt. Im grossen Ganzen ist das

Materiál natiirlich am grobsten in der Náhe des Gebirgsfus-

ses, in den eigentlichen Schuttkegeln der Wildbáche und ent-

lang der Flussláufe, wáhrend in dem siidlichen Teile schon

das feinere Materiál obwaltet. Nach Hill soli Liguanea Ebene

vier verschiedenen Vorgángen ihre Bildung verdanken: der

erste war das tiefe Einschneiden der Buchten in das Kalk-

steinplateau in einer Senkungsperiode, der zweite das Auis-

fiillen durch Aufschiittung, der dritte die Erhebung der

*) R. T. Hill, The Geolog-y and Physical Geography of Ja-

maica. S. 81.

**) Reports on the Geology of Jamaica. S. 149., wáhrend

schon de la Beche von Diluvium und Alluvium spricht.
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«

Ebene in ihre jetzige Lage liber dem Meeresniveau, der vierte

das Einsclineiden der jetzigeii Flussláufe in diesel be. Hill

und auch Spencer betracMen die negativen Strandver-

schiebnngen, welche zu der Erhebung der litoralen Ebenen i

und der Strandterrassen mit Korallenriffen beigetragen lia

ben, fiir epeirogenische Vorgánge, welche die ganze Insel in i

demselben Sinne betroffen haben. Diesen Standpunkt kann

ich nicht vertreten schon mit Rúcksicht auf die scharf lokali-

sierten Erdbebengebiete, die gerade den ostlichen Teil der

Liguanea-Ebene in der Peripherie der Bucht von Kingston

einnehmen und durch katastrophale Erderschiitterungen sich

auszeichnen. Die háufigen und heftigen Erdbeben beweisen

eine besondere tektonische Unstabilitát dieser Gegend und es

liegt an der Hand, dass sehr wahrscheinlich die schon er-

Aváhnten Kalkliiigel im Siiden der Ebene friiher einen zusam-

menhángenden Giirtel bildeten, welcher durch lokále Hebun-

gen und Senkungen zertriimmert wurde. Beide Auktoren

scheinen auch als bewiesen anzunehmen, dass die Aufschiit-

tungen der Fliisse Meeresbuchten ausgefiillt haben, obgleieh

man unter der Kingston- (Liguanea-) Formation uoch auf keine

Aufschlússe entsprechend alter Meeresablagerungen gestos-

sen ist. Dafiir scheint allerdings der Umstand zu sprechen, i,

dass es brakische Lagunen und auch salzige oder brakische

Quellen im Siiden der Ebene gibt, es wáre jedoch auch ein

anderer Entwicklungsgang denkbar, námlich, dass der zen-

trale Teil der Liguanea zuerst eine von Kalkplateau umge-

bene Wanne, vielleicht ein Karstpolje bildete, welche erst

durch spátere tektonische Prozesse auf einigen reclit breiten

Stellen aufgeschloissen wurde, wobei auch das Meer weiter

landeinwárts vorgedrungen sein diirfte.

Die Schotter und Sande der Kingston-Formiation soweit

sie in der Liguanea-Ebene von Rio Cobre angeschnitten sind,

geben weder iiber diesen Vorgang noch iiber einen anderen,

welcher geologisch gewiss sehr jung ist, keinen sicheren Auf-

schluss.

. Es ist námlich nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern

fast gewiss, dass der Kaon von Bog Walk erst verháltnis-

mássig sehr spát erfolgte, indem Rio Cobre, urspriinglich ein
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kurzer Kiistenfluss, durch riickschreitende Erosion verbundeu
mit Einbruch der Decken iiber unterirdischen Hohlengángen
as Polje von St. Thomas-iri-the-Vale aufschloss und sedu ur-

sprúnglich sehr besehránktes oberfláchliches Einzugsgebiet

bedeutend verbreitete. Dass die Bildung dieses Tales durch

tektonische Linien praedisponiert war, ist sehr natiirlich und
in dem Sinne konnen wir noch die Worte von J. G. Sawkins
fiir geltend annehmen, wenn er von Bog Walk als »the lar-

gest of the fissures that occur so frequently and contribute so

much to the features of the island«*) spricht. Es ist also amzu-

nehmen, dass die álteren Schotter des Rio Cobre fast aus-

schliesslich aus Kalkmaterial bestehen diirften, da erst nach-

dem derselbe im oberirdischen Wege die in das St. Thomas-
in-the-Vale Becken miindenden Fliisse angezapft hatte, konn-

ten jene Schotter zur Ablagerung gelangen, in welchen die

íilteren, mannigfaltigen Gesteine so stark iiberwiegen. leh

iiabe soweit es nur moglich war die Uferwánde des Rio Cobre

bei und nordlich von Spanishtown untersucht, hábe jedoch

keine auffallende Spur eines derartigen Wechsels im Schotter-

material feststellen konnen. Nur ganz nahé schon dem Ka-
fí onsehhisse hat der Fluss weisses Kalkschuttmaterial ange-

schnitten, welches auch weiter hinauf im Kaon vorkomm,
das jedoch nicht vom Fhisse herbeigeschafft worden, son-

dern Schutt vom lokalen Ursprung ist und der Abspuhmg
seine Ansammlung verdankt. Nach der Meinung R. T. HilFs

soli allerdings die Kingston-Formation viel álter sein,**) als

der Kaon, und zwar soli sie vielleicht noch der ersten gros-

sen Landperiode entstammen, in welcher die grossen Ein-

buchtungen geschaffen worden sind und welcher erst das

Yersinken unter das Meeresniveau folgte, jedoch diese Theorie

scheint mir zu gekiinstelt zu sein. Entschieden greift R. T.

Hill zu weit zuriick, wenn er ohne palaeontologische Belege

zun Beweise zu fiihren, die Kingston-Formation bis ins Plio-

zán zuriickverlegt. Wenn er annimmt, dass diese Formation

álter sei als der Durchbruch des Kaons, vergisst er anzu-

geben, von wo all das Gerollmaterial herstammen solíte. Da

*) 1. c. S. 157.

**) 1. c. S. 40.
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man keiuen triftigeii Grund hat anzunehmeii, das.s es voii

den Ausláuferu der Blue Mountains iiber das Kalkplateau von

Osten hertransportiert wordem wáre, kann man iiberhaupt

nur von dieser Annahme Abstand nehmen, die ganze Kmg-
ston-Formation fiir jlinger betrachteu und zwar ihre Haupt-

entwieklung erst in die Zeit nach dejni Durchbrnche des Bog
Walk zu verlegen. Es scheint vielleicht auf den ersten Blick

eine solclie Annahme als zu gewagt, wenn man die grosse

Ansbreitung und Máehtigkeit der Schotterbildungen in Be-

tracht zieht, wer jedoeh mit der den feuchten Tropen eigenen

]ntensitát des Zerstórungs- und Sedimentationsvorganges

aus eigener Ansehauung vertraut ist, wird meine Meinung
gewiss nicht als abenteuerlich verwerfen konnen. leh hábe im

Bog Walk-Kaon allerdings nur kleine Uberreste von kalk-

verkitteten Gerollen gesehen, einige Meter uber dem Fhiss-

niveau, die den alteren Formationen entstammen und ent-

weder noeh wáhrend des H(")h]enlldungsvorgange'S oder erst

nach dem Durchbruche des Kaons hierher geraten sind. Al-

lerdings hábe ich nicht nur die Eisenbahn beniitzt, sondern

hal^e den Kaon auch zu Pferde im langsamen Tempo mit

vielen Kittunterbrechungen pasisiert. Die Kalke, welche das

voní Bog Walk Kaon durchbrochene Hochland bilden, geho-

ren der Cobre Formation E. T. HilFs an, die das jiingste

Glied seiner Ozeanischen Series der White Limestone-Forma-

tion darstellt. Eine bestimmte Bankung lásst sich nicht oft

feststellen, das in den Steinbriichen, abgestiirzten Felsen und
Felseinschnitten entblosste Gestein hat oft eine brekcien-

artige Struktur mit kreideartigem leicht verwitternden Sin-

ter verkittet mit vielen entblosisten, sekundár mit rotlich von

Terrarossa gefárbten Tuff ausgefúllten Eohren. Tropischer

Regenwald bedeckt auch die steilen, wandartigen Partien der

Kiaonhánge mit einer griinem Schicht; obgleich man loft Be-

weise von zeitlich nicht sehr entfernten Bergstiirzen und

Steinfállen wahrnimmt, kann man doch sehr wenig daraus

profitieren, da auch die neu enitbloststen Felsen sich in kíir-

zester Zeit von Neuem an mit Vegetation iiberziehen.

Die starken Eegenfálle, die einige Tage vor meiner .ersten

Durchreise das Gebiet heimgesucht hatten, haben einige Stein-

fálle verursacht u. auch recht grosse Massen von Terrarossa ins
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Tal von den Hángen abgeschwemmt, so dass sich an einigen
Stellen kleine diinne Delta von rothem Lehme bis liber die

Strasse erstreckten und erst weggeschafft werden sollten. Zu
den in der álteren Fachliteratur enthaltenen Beschreibungen*)
des Bog Walk wáre nnr noch zu bemerken, dass die Wasiser-

menge des Fliisses ziemlich konstant zu sein scheint, was al-

lerdings auf grosse Ausdehnung und den Karstcharakter eines

grossen Teiles seines Einzugsgebietes zuríickzufiihren isei. Ge-
naue Data. liber die Wasserstánde konnte ich nicht bekommen,
es werden wahrisclieinlich keine Aufzeichnungen gemacht, ob-

gieich das Wasser zu induistriellen und aueli Irrigations-

zwecken benutzt wird.

Etwa 15 bm von Spanishtown bei der Bog Walk Station

offnet sich der Kaon in das breite Becken von St. Thomas-
in-the -Vale.

Es ist das jedoch kein Becken von ebenem Boden mehr,

seine Oberfláche ist wellig, von vielen Pllissen durchfurcht,

die erst in der unraittelbaren Náhe von Bog Walk sich zu

einer einzigen Wasserader vereinigen.

Bei der bestehenden Ungenauigkeit der Karten, beson-

ders was die Hohenverháltnisse anbelangt, ist es ein kúhner

Versuch bestimmte Zahlen fiir die Dimensionen des Beckens

anflihren zu wollen, wenn ich es doch tue, bin ich niir ihrer

Unsicherheit ganz gut bewusst und verwende sie nur, um dem
Leser einen beiláufigen Begriff von den Dimensionen der

jetzigen und der aufgeschlossenen Poljen in Jamaica zu ge-

ben. Die grossten Entfernungen wáren ungefáhr: Westl. von

Ewarton-Dove Halí (NW-SE) ca 16 km, Barmady-Bog Walk
(N-S) ca 11 km, River Head (Great Cave) — Natural Bridge

15 km. Der Flácheninhalt des zwischen 90—300 m gelegenen

Beekenteiles — etwa des ehemaligen Poljenbodens — 90 km^.

Aus eigener Anschauung kenne ich die Touren Bog

AValk-Linstead-Ewarton, Ewarton-River Head (Great Cave),

Ewarton-Hayfield, Ewarton-Mount Diablo Range-Luidas Va-

*) de la Beche, Remarks etc. S. 178., Reports on the Geology

of J. S. 146, 157, R. T. Hill, Phys. Geography and Geol. of J. S.

78—80.
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le, Ewarton-MoneagiTe. Deu ostlieheu Teil des Beckens hábe

ich nicht besiicht.

Dieses grosse von alleii Seiteii voii stattlichen Erhebím-

gen Tímgebene Beeken bringt auch dem Laien die Idee eines

ehemaligen Sees vor die Aiigen unci dieseljje Meiniing wiirde

von allen Fachleuteu aiisgesprochen, ohne dass sie jedoeh ihre

Eichtigkeit genauer gepriit hátten.*)

Fast auf allen Seiten ist das Beeken, welches ieli be-

stimmt fiir ein anfgeschlossenes Polje halte, von verkar^tetem

Kalkhochlande umgeben iind auch sein Boden wird stellen-

weise von denselben gebildet. Es sind das die Kalksteine der

ozeanischen Series der White Limestone-Formation und ge-

horen grosstenteils zur Moneague-Formation R. T. Hills. Im
Westen ist das Kalkhoehland tief und breit, die von dieser

Seite dem Beeken zufliessenden Gewásser sind Karstfliisse,

vom Norden jedoch und vom Osten laufen Fliisse und Báche

einher, deren Queilgebiete meist auf undurchlássigem Gestein

entstehen und die sich schon meist ein normales, offenes Fluss-

bett auch im Kalkgebiete ausgehohlt haben. VoUkommen trifft

das naturlich noch nicht zu, der Rio M.agiio fliesst. noch auf

etwa eine Meile Distanz im Gebiete des gleichnamigen »Peu«

unterirdisch, Rio D'Oro fliesst unter einer natiirlichen Briicke

und Rio Pedro bricht das Kalkhoehland in einem kurzen ka-

onartigen Tale duroh. Das Alhivium, welches meiner Amsicht

nach erst sich akkumulieren konnte, nachdem das Durch-

bruchstal von Bog Walk schon gebildet worden war und die

Erosion schon einen grossen Teil der ehecnaligen Poljenbil-

dungen ausgeráumt hatte, besteht meistens aus Materiál, wel-

ches den álteren, undurchlásisigen Gesteinen entsitammt und

nur stellenweise mit Kalksinter und heruntergewaschener

Terra rossa gemischt erscheint. Dieses Materiál ist teilweise

von den normalen Wasserláufen akkumuliert worden, teilwei-

se jedoch, besonders im westlichen Teile des Beckens mag es

auch die durch am unterirdischen Wege zufliessenden Karst-

fliisse hergebrachten Gerolle und Sande enthalten. Ich hábe

im Tale des Black River nur sehr wenig von fremden Ein-

*) cle la Beche 1. c. 147, 166; Jamaica Survey Reports 1. c.

134—139, 157. Hill 1. c. 28, 78. Spencer 1. c. 355.



Karststudien iii Jamáica. 29

schlússen im Kalksiriter beobachten konnen, da jedoch dieiippi-
ge Vegetation nur sehr selten eine eingehendere Untersuchung
gestattet,. kann ich mich direkt gegen die Meinung von
J. G. Sawkins und G. P. Wall nicht erkláren, welehe aus-
drueklich anneiiinen, dass die álteren Gerolle im Bereiehe des
Black River den langen Weg durch das Luidas Vale Beckeu
und durch die unterirdischen Hohlráume unterhalb des Mount
Diablo Riickens durchgemacht haben. Wenn dem jedoch so
sei, da ist doch ihre Meinung daln zn verbessern, dass die
Gerolle nicht von dem Karstthosse Rio Pedro, sondern dem
normalen Murmwing Brook in's Lui das Vale Polje hinein-
getragen worden sind.

Dieselben Geologen machen ausdriicklich auf Terrassen
aufmerksam, welehe in den Alluvialbildungen am Rio Oro
und Rio Pedro vorkommen und die wahrscheinlich mit sukzes-
siver Entwásserung des friiheren Sees in Verbindung sind.

Auch fanden sie Alluvium in dolinenartigen Vertiefungen im
festen Kalkgestein und in Kalkmergeln, wo jetzt kein Wasser
durchfliesst und besonderes viele Schotter und Blocke soUen
sich in der Umgebung von Palm und Tredways im nordlichen

Teile des Beckens befinden in einer Hohe von iiber 200 m iiber

dem Meeresniveau. Weisse kreideartige Mergel fiillen grossen

Teil des Beckens und bilden auch oft die Hugel, ihr Verháltnis

Zlí den anstehenclen harten dickbankigen Kalken von unruhi-

ger »honeycombed« Oberfláche — die Moneague-Formation
R. T. Hills — ist ihnen nicht klar. Teilweise gewiss halten

sie dieselben fiir álter als die White Limestone-Pormation,

teilweise jedoch fiir gleichalterig oder jiinger. R. T. Hill

schreibt einen grossen Teil der Mergel und auch der Konglo-

meráte und Schotter seiner Richmond-Pormation zu, welehe

das Liegende der ozeanischen Series der weissen Kalksteine

bilden soli, ich bin jedoch fest iiberzeugt, dass diese Annahme
der Wirklichkeit nicht entspricht und dass ein grosser Teil

der weissen Mergel und auch der Konglomeráte und Schotter

fiir spátere Bildungen aus jener Period, in welcher der See

das Becken bedeckte, zu halten sind. Auf Grund meiner Be-

obachtungen halte ich fiir sicher, dasis diese weissen Mergel

teilweise verwitterten Kalktuffen entstammen. Noch iiber

den jetzigen Flussláufen etwa eine engl. Meile ostlich von
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Ewarton hábe ich iiber clem Wege ijunte, weisse uiid rot
Lehme entblosst gesehen, die jenen Bildungen gleich waren,

,

die im Polje von Luidas Vale und Oxford vorkommen und i

die wahrscheinlich am Boden der Polieseen zur Ablagerung

gelangten.

Wáhrend eiue prazisere Beobachtuug der Niveauver- i

háltnisse in dem welligeii und húgeligen Terrain des Beckens

fast zu keinen sicheren Resultaten fiihrt, da die tropische Ye-

getation den Ausblick unmoglich macht und alles sozusagen

nivelliert, kann von den Wegen, welche den westlichen und

nordlichen Rand des Beckens úbersteigen, ein giit orientie-

rendes Panorama betrachtet werden, in welchem das Reliéf

des Beckens wie auf einer plastischen Kart wiedergegeben er-

scheint. Es wáre allerdings zu gewagt, aus einer solchen Ent-

fernung die Hohen der einzelnen wahrnelimbaren Niveaus

abschátzen zu wollen, ich glaube jedoch zienlich sicher das

obenste Niveau des ehemaligen Sees mit etwa 250 m ansetzen

zu diirfen. Dafúr spricht auch die Lage der Hohlen, aus wel-

chen der Black River noch fliesst oder friiher ins Polje sich

ergoss.

Uber die Entstehung des St. Thomas-in-the-Vale-Bek-

kens kann ich nichts ganz bestimmtes anfiihren. De la Beche,

die Survey-Geologen und auch R. T. Hill betrachten es eher

als ein Ausráumungsprodukt, wáhrend Spencer wenigstens

eine Hebung des siiidlichen Hochlandriegels, wahrscheinlich

von Briichen begleitet fiir notwendig hált. Wenn man den

fast gradlinigen Verlauf der westlichen und der siidlichen

Umrandung des Beckens betrachtet, findet man gewiss einen

Zusammenhang mit den annáhernd W—O und N—S strei-

chenden Linien, die so viel Bedeutung in der Detailplastik.

des Kalkhochlandes von Jamaioa haben, und die gewiss

auf tektonische Prádisposition zuriickzufiihren sind, ich halte

jedoch dafiir, dass diese Richtungen erst quasi sekundár zur

Geltung gelangt sind und dasis das Becken wirklich der Aus-

ráumung seine Entstehung verdankt. Die Steilheit der wes
lichen Abhánge wird gewiss durch die Prequenz der Berg-

stiirze erklárt, die ischon den Survey-Geologen auffállig wur-

de, die das Gliick hatten, eine von solchen Katastrophen wáh-
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rencl ihrer Anwesenheit auf der Insel genau feststellen zu

konnen. Im Juni 1862 hat sich eine Felsmasse von 60—90 m
Hóhe nach stárkem Regen losgelost und hat eine grosse Flá-

che kultivierten Landes im Ivy- (Ivey-) Tale mit ihren Triim-

mern bedeckt.

Von den Karstfliissen, die im St. Thomas-ini-the-Vale-

Becken auf der Oberfláche erseheinen, hábe ich nur den Ober-

lauf des Black River untersuchen konnen. Derselbe entspringt

aus einem auf grosse Entfernung fast horizontalen Hohlen-

gange im Bereiche des River Head Estate unter einer fast

senkrechten Felswand in einer Hohe von etwa 225 m iiber

dem Meeresniveau. Die máchtigen Kalkbánke liegen fast voll-

kommen horizontál, die Abhánge des Tales und auch teilweise

die Wand ist von iippiger Vegetation bewachsen. Die Hohle

war zur Zeit meines Besuches (18./7.) nicht zugángiich, da

ein starker Wasserstrang die ganze Breite der Hohleuoffnung

einnahm und in Kaskaden iiber Kalk- und Sinterblocke hin-

untersauste. tJber dieser nach stárkeren Regen wasserfúhren-

den Hohle befinden sich auf der Felswand noch andere Hoh-

lenoffnungen, die unzugánglich sind und wahrscheinlich frii-

her dieselbe RoUe hatten, bevor sich das Wasser tiefer lie-

gende Hohlengánge auserodieren konnte. Wáhrend lángerer

Trockenperioden liegi; jedoch dieser oberste Teil des Fluss-

laufes trocken und die Hohle ist auf eine ziemlich grosse Ent-

fernung von der Offnung zugángiich. Wáhrend des niedrigen

AVasserstandes findet der Fluss seinen Ausweg ins Freie erst

etwa 4 engl. Meilen weiter aus einer Hohle zwischen Jericho

und Orange Field, wo er aus zwei máchtigen sehr reinen

Quellen entsteht.

Mount Diablo Range. Das Polje Luidas Vale.

Von Ewarton steigt ein guter Fahrweg iiber den nord-

siidlich streichenden Gebirgszug Mount Diablo Range gegen

Westen, um dann in steilen Serpentinen in das wegen seiner

landschaftlichen Schonheit beriihmte Becken von Luidas Vale,

ein echtes Kai-stpolje, hinabzusteigen. Die grosste Hohe auf

dem Fahrwege betrug etwa 450 m, gegen Norden steigt der

Riicken máchtiger an als gegen Siiden. Der Weg windet sich
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Morphologische Eutwickelung der Karstlandsehaft in Jamaica nach
E. T. Hill. (Verg-l Seite 21.) (Nach meinen Resultaten allg-emem
richtig, jedoch die andersgearteten Horizonte im Lieg-euden der

Kalksteine sind nicht erwiesen und úberílússig; ich nehrne an. dass

meistens das ganze Gesteinskomplex aus Kalkstein bestoht.)
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zwischen zahlreichen durchwegs in ihrer grossen Axe Nord-
Siid verlaufenden Dolinen und Karstmulden von bedeuten-
den Dimmensionen hindurch. Die Dolinenboden sind meist

Ponor des Gall River. Das Polje Luidas Vale (von
Mountain Hill g-cg-en Westen;

der Rauch kennzeichnet
Worthy Park).

Md*r^'

Typische alte Karstlandschaft
in St. Ann's Parish
(bei Claremont).

Ein typischer Hiigrel in der
Cockpit Country (bei Spring-

Garden).

mit Bananen bebaut, nur aus der tiefsten Stelle, die am feuch-

testen ist und oft durchweichten Boden enthált, steigen mehr
oder weniger dichte Bambusgruppen, máchtigen Straussfeder-

biischen vergleichbar. Die Breite der Dolinen betrágt 50 bis

100 m ; die Lange N—S ist bedeutend grosser, besonders, wenn
einige Dolinen schon fast zu einer Karsitmulde anwaehsen,

3
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indem die Felsriegel, die sie scheiden, niedrig und dúnn, ze-

fressen sind. Ihr Boden liegt 15—25 m iinter derai Fahrwege,

etwa ebenso hoch snd die Riegel der in eine Griippe vereinten

Dolinen, die Griippen jedoch werdeu durch 50—100 m hohe

steil ansteigeiide Kiicken geschieden. Die Oberfláche der Kalk-

bánke ist sehr locherig und uueben, »honeycomb«, da jedoch

die Vegetation fast alles bedeckt und «o die Wasserzufiihrung

reguliert, ist es nirgends zu echter Karrenbildung gekommen.

Wenn man seitwárts vom Wege iiber die Kalkriegel zu gehen

versucht, findet man das Fortkommen noch viel schwieriger,

als auf den stark verkarsteten Karrenfeldern des adriatischen

Karstes, die Firste und Spitzen sind zwar nicht scharf, da

die abgerundeten Formen iiberwiegen, aber die Locher sind

von der verfaulenden Vegetationfischicht noch tríigerischer

verdeckt und das Dickicht raubt jede Gelegenheit zum Aus-

blick und zur Orientation. Ohne einein ortskundigen Neger

mít stárkem »caiie-knife« ist man bald ganz verloren. Die

Kalkbánke meist etwa ^/g m máchtig steigen meist treppen-

artig an und liegen annáhernd horizontál. Nur am Abhange

zum Luidas Vale-Becken hábe ich auf einer Stelle gegen SW
geneigte Bánke beobachten konnen, was wahrscheinlich eine

ganz lokále Einsenkung verrát.

Wáhrend des Abstieges zum Luidas Vale genoss ich

einen Ausblick von seltener Schonheit auf die mannigfaltig

griine ebene Fláche des Beckens und seine dunkle Umrandung.

die auf kelner Stelle unterbrochen erscheint, allerdings in un-

ruhigen Konturen verláuft, im Westen und Nordwesten recht

niedrig, im Siiden viel hober ist. Nicht mehr hoch am
Abhange oberhalb dem Negerdorflein Mountain Hill Imbe

ich eine genauere Ubersicht iiber das ganze Polje gewonnen.

Fast direkt gegen Westen fiihrt die Strasse zur Zuckerfabrik

und Residenz des Worthy Park Estate, siidlich von der

Strasse erhebt sich eine Terrasse, welche ungefáhr in dersel-

ben Richtung E—W von einer Boschung begrenzt wird, die

von Gestriipp bewachsen ist und dadurch recht auffállig wird.

Diese Terrasse scheint den ganzen siidlichen Teil des Poljes

auszufiillen. Die Ebene im Norden von der E—W flihrenden

Strasse erscheint nur von ganz wenig edngefurchten Ednnen
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gegiiedert, die nur bei iuteasiver Beobachtung bemerkbar
werden.

Das Polje von Liiidas Vale liegt in einer Hohe von 305
bis 340 m, seiue Lange von Siiden nach Norden betrágt etwa
8 km,, seine Breite 3—5 km, seine Fláche ca. 23 km^. Friihér
wurde es von de la Beche*) nnd von den Survey-Geologen Ja-
mes G. Sawkins, welcher die seither St. Catherine angegliederte
Parish St. John bearbeitete, untensucht.**) Weder E. T. Hill

noch J. W. Spencer erwáhnen, dass sie Luidas Vale besucht
hátten. leh hahe von Worthy Park aus, wo ich Gast
des Hion. J. V. Calder's war, die nordóstliche Seite des

Poljes mit dem Ponor (Sink) des J^lnsses, welcher hier

Rio Cobre genannt wird, besucht, dann den síidlichen Teil

des Poljes u. zw. iiber Shady Grove, liber das Tal des Mur-
mnring Brook gegen Thetford durchwandert, die westliche

Seite bis in die Umgebung von Tydixon untersucht und in der

nordlichen Direktion iiber Swamsea das Polje verlassen.

Im Osten ist die Gebirgsumrandung des Poljes am hoch-

sten, der von mir beschriebene. Weg hbersteigt den Riicken

in seiner niedrigsten Stelle; im Nordoisten erhebt sich der

massive Mount Diablo bis 900 m, relativ 600 m. iiber dem Bo-

den des Poljes. Auf dieser Seite ist auch der Anstieg am
unmittelbarsten, die Boschung am steilsten. Im Nordwesten
und Westen ist das Karsthochland viel niedriger, nur einzel-

ne Erhebnngen diirften eine relative Hohe von 300 m liber

dem Niveau des Poljes erreic?hen. (Die Verháltnisse sind, wie

*) 1. c. 147, 167, 175—6, hier »althoii8'h it niay seem out of

pláce to notice fine scenery amid a dry detail of Geological facts,

yet that traveller must be iiideed dead to tlie beaiities of Nature,

who wouid not be struek with the fine and picturesque effect

prodnced by the first burst of Luidas Vale, in his deseent from
the Barracks. This beautiful spot would be a lake but for the

subterraneons channels the waters find for theniselves; it is on
every side surrounded by mountains, broken into a series of pine

fornis, and oovered with forests, while the bothom of the Vale

presents a mistake of buldings and cane fields, the brilliamt green

of the latter contrasting finely with other co]ours.«

**) 1. e. 153—155, 158, verg]. auch. Parish of St. Aiin von dei!)-

selben Auktor, 1. c. 196.
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in einer Karstlandsehaft natúrlich, gar nicht so einformig,

wie sie auf der hypsometrischen Ubersichtskarte R. T. HilPs

erscheinem.) Wáhrend von den genannten drei Seiten das

Kalkhochland mit breitem Saume Luidas Vale umgibt, bildet

White Limestoue auf der Siidseite nur die Vorhiigel eines

stattlichen Gebirgszuges, des Juan de Bolas Mountain, wel-

clier aus den stark gefalteten undurchlássigen Gesteinen der

»Altered stratified Series« der Survey-Geologen, der »Blue

Mountain SeTÍes«, kretazische Kongiomerate und Tuffe ent-

haltend, nach R. T. Hill. Juan de Bolas Mountain erreicht

etwa 830 m absoluter Hohe. Wáhrend die in da& Polje vom
Westen und Nordwesten einmiindenden Gewásser durehwegs

am unterirdischen Wege hinein gelaugen, brechen die zwei

von Juan de Bolas Mountain ihm zueilenden Wasserláufe die

Kialkvorhúgel durch und verschwinden erst im Polje selbst

in Ponoen. Der weisse Kalkstein scheint fast durehwegs der

Moneague Series R. T. HilPs anzugehoren, es iiberwiegen

harte, starke Bánke mit nur seltenen Zwischenlagen von klin-

genden, mergeligen, diinnen Sehichten, die der chemisohen

Erosion mehr Widerstand leisten, als die máchtigen Bánke
des reinen Kalksteins.

loh bin fest iiberzeugt, dass die geologische Charakteri-

sierung eines gTossen Teiles der den Boden des Beckens be-

deckenden Ablagerungen wie seitens der Survey-Geologen,

so auch seitens R. T. Hill falsch ist und den wirklichen Ver-

hátnissen nicht entspricht. Beide námlich tragen auf den geo-

logischen Karten die hier vorkocnmenden Kongiomerate wie

áltere Formationen als die White Limestone-Formation ein,

J. G. Sawkins mit der Farbe der »Trappean Series«, R. T.

Hill als kretazische Kongiomerate und Tuffe.

J. G. Sawkins*) bemerkt zwar ausdrucklich, dass die im

Polje vorkommíenden Kongiomerate sich von den im Gebirge

*) I. c. 158—159. »There are two distinct conglomerate for-

luations in this parish; the upper is that whieh occupies the upper
part of Ltiidas Vale, e^mposed of frag'ments of red or pink por-

phyry and altered stratified rocks, cemented by- a yellowish

niottled elay rather friable and yieldiaig readily to tbe hanumer;

the lower conglomerates on the eontrary are tenatious and more
dense, containing pebbles much water-worn of syenite, por-
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anstehenden unterscheiden, er nennt sie sogar die »obere«

Konglomeratformation, aber es wurde ihm nicht klar, dasis es

in der Wirklichkeit viel jíingere Bilduiigen sind, die aller-

dings durch den Transport der fliessenden Gewasiser ans

ihrer primáen Lage im Juan de Bolas Gebirge inis Polje ge-

langt sind. R. T. Hill richtet sieh nach der Eintragung auf

der Kart der Su-rvey-Geologen, weist jedoch ihr Alluvium und
vielleicht teilweise auch die betreffenden Konglomeráte seiner

Kingston Formation zu. Die Konglomeráte in Luidas Vale set-

zen die beiden Terrassen im siidl. Teile des Poljes zusammen
und werden auch im tiefer gelegenen nordlichen Teile in den

Einschnitten der Wasserrinnen entblosst angetroffen, jedoch

gewiss iiberall liegen sie auf dem weissen Kalksteine, wie be-

sonders klar aus den Lagerungsverháltnissien im Terrassen-

gebiete hervortritt, jedoch auch mit Riicksicht auf den tiefe-

ren Teil des Poljes bewiesen werden kann. Siidlich von

Swansea tritt der anstehende Kalkstein unter dem Konglo-

meráte im Bette des periodischen Wasserlaufes auf und auch

viele Ponore mitten im Polje geben einen iiberzeugenden Be-

weis dafiir, dass der Kalkstein im Liegenden der Konglome-

ráte sich befindet,

Das Niveau des nordlichen tieferen Teiles des Poljes liegt

305—310 m hoch, die erste Terrasse, welche mit der schon er-

wáhnten gestriippbewachsenen Boschung sich abhebt, liegt

etwa 15 m hoher und auch Worthy Park, der auf einem eiu-

geebneten Kalkhíigel liegt, gehort zu diesem hoheren Niveau

(320 m). Bei Worthy Park gibt es zwei tiefe »Sinks« auf dem

Kalkhiigel, trichterformige Dolinen, deren eine als Ponor fiir

das durch kúnstliche Wasserleitung der Zuckerfabrik zuge-

fiihrte Wasser dient. Diese Terrasse zieht sich, stellenweise

von Konglomerát bedeckt von Worthy Park bis gegen Shady

Grove, wo auf ihr ein kiinstliches Reservoir, desisen Boden

phyry, siliceous, calcareous, and feldspathic rocks, cemeiited by

a dark purple matrix, hard enough to receive a fine polish. The

cong-lomerate forms beds alternating- with shales of the alteved

stratified series that compose the greater part of Juan de Bolas

Mountain, and Mount Pleasant Range rising from the base to

the summit at various angles with a north-west and south-east

strike.
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aiif wasserdichten Konglomeraten liegt, erbaiit worden ist.

Um Sliady Grove und súdlich von dem Dorfe sind in das

Terrassenniveau zahlreiehe tiefe Dolinen eingesenkt, deren

Boden teilweise bebaut wird, teilweise jedoch wegen dauern-

der Durchfeuchtung uur Bambusgruppen trágt. Hier bei

Shady Grove musis die erste Terrasse ganz sanft und unmerk-

]ich sich erhebeoi und in die zweite iibergehen, so dass ich an

der Stelle selbst keine Anderung der Hobe bemerkt hábe, von

der anderen Seite des Murmuring Brook-tales' jedoch die

obere; iind die niedrigere Terrasse sehr klar unterscheiden

konnte.

Von Shady Grove bin ich mit meinem Fiihrer, Herrn

Oliver Calder in das Tal des Murmuring Brook abgestiegen

und durch dasselbe eine kurze Strecke stromaufwárts ge-

ritten, bis wir zu den damals tátigen Ponoen gelangt sind.

Es ist das eine Gruppe von kleinen Offnungen zwischen den

Felsen im Flussbette, welche die derzeit kleine Wassermenge
vollstándig aufsogen, nach jedem grosiseren Regenfalle je-

doch gelangt clas Flusswasser weiter um erst von tiefer ab-

wárts liegenden Ponoen vollstándig verschluckt zu werden.

Wahrend der E-egenzeiten wálzen sich gros&e Wassermiassen

durch das Tal, verursachen oft eine rasch voriibergehende

tjberschwemniung des Poljenbodens und bringen eine grosse

Menge Schotter, Sand und Lehm mit, der stellenweise als na-

tiirliches Diinginittel dem Landlord willkommen ist. Wir er-

klommen dann den ostlichen Uferhang des Tales und erreich-

ten etwa 100 m liber dem Niveau des Tales schon die anste-

henden stark nordwárts einfallenden Schiefer, die unter die

anscheinend gleichsinnig geneigten Bánke vom weissen Kalk-

stein nordwárts untertauchen. Die herannahende Dunkelheit

hat mir nicht gestattet die Ponore desi anderen weiter ostlich

verschwindenden Wasserlaufes zu besichtigen, wir ritten

nordwárts an einer Fabrikruine vorbei, die von der Ferne

sich ganz stattlich ausnimmt und gelangten stufenweise tie-

fer bis zum Wege, der von Mountain Hill nach Worthy Park

fúhrt.

Der weisse Kalkstein bildet máchtige Bánke, welche bald

sich verflachen und nur unter 5—10° gegen Norden einfallen.
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An der Ruin ist schon der Kalk vom Konglomeráte und
Lelime bedeckt. In dem nordlichen tieferen Tedle des Poljes

waren zur Zeit meiner Anwesenheit (19.—21. VII. 1906) alle

Wasserrinnen bis anf einige kleine Laohen, welche sich in den
tiefsten Stellen noch erhalten habeu, trocken. Nur etwa einen

Kilometer weit von dem Haupitpanore sickerte ein bischen

Wasser in den hier tiefer werdenden Einschnitt ein, so dass

beim Ponor ein stattliches Báchilein in zwei Armén unter einer

Masse niedergestiirzter Felsen verschwand, um seinen unter-

irdischen Lauf anzutreteu. Der Einschnitt ist da parallel zur

Richtung des Poljenrandes Nord-Siid und auch noch auf

eine Entfernung von einigen Hunderten Meter soli der unter-

irdische Lauf in dieser Richtung sich fortsetzen. Die Neger in

Mountain Hill behaupten námlich, dass sie in ihrem Dorfe

daJs Ohr an den Felsen angelegt ganz gut zur Flutzeit das

Rauschen des unterirdischen angeschwollenen Wasserlaufes

vernehmen konnen. Die zusammengestiirzten Felsmassen stel-

len einen Teil der Decke des obersten Teils der den Fluss

empfangenden Grotte d,ar, die ganze Lange des eingestiirzten

Hohlenganges betrágt etwa 40 m, den Kubikinhalt der einge-

stiirzten Felsmassen hábe ich auf etwa 1000 m^ geschátzt. Die

Felsen waren auf der dem Regen ausgesetzten Seite schon

von eehten Karren oberfláchlich stark angenagt, der Verkar-

rungsprozess geht in diesem Klimate sehr scharf vor sich,

denn die Felsmassen waren erst einige wenige Jahre dem An-

jDralle des herabfallenden Waissers ohne Vegetationsisíchutz

ausgesetzt.

Auf derselben Exkursion hábe ich eine grosse und tiefe,

wassererfiillte Dolin gesehen, deren Lage ich nicht náher

anzugeben im Stande bin. Ich hábe mich auf die sogenannte

Katastralskizze verlassen, die mir in Worthy Park spáter

vorgelegt wurde, da war sie jedoch nicht eingezeichnet. Die-

selbe wird als Schwimmbad benutzt, ihr Durchmesser betrágt

etwa 60 m. Friiher war sie jahrelang fast bis zum Rande mit

"Wasser angefiillt, erst im letzten Friihjahre hat sich ihr Um-
fang durch Nachsturz der lehmigen Ufer vergrossert und

gleichzeitig wahrscheinlich hat sich ihr lange ausser Funktion

gebliebener unterirdischer Abfluss geoffnet, denn das Wasser

ist so gesunken, dass sein Niveau jetzt etwa 7 Meter unter
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dem Rande liegt. Die Tiefe soli jetzt an 8 m betragen. Wahr-
scheinlicih hat sich jetzt dás Wasseriiiveau mit dem des in

den Schotterinassen des Poljenbades perkolierenden Grund--

wassers ausgeglichen, denn eine weitere Senkung ist nicht

beobachtet worden.

Wáhrend am Ostrande des Poljes der Anstieg steil und
unvermittelt ansetzt und bis hoch hinauf die Boschung so

steil ist, dass es zur Bildung namhafter Dolinen nicht gekom-

men ist, hat die Westseite des Poljes einen ganz anderen

Charakter — hier ist der Gebirgzug in Hiigelreihen, die auch

annáhernd Nord-Siid verlaufen, anfgelost, so dass die ersten

Hiigel nur niedrig sind und recht weit hintereinander folgen,

die weiteren mit ihrer Entfernung von der Ebene des Poljes im-

mer hoher werden. Wáhrend also auf der Ostseite die entschei-

defnde Rolle der tektonischen Linie zufállt, wahrscheinlich ist

ein Bruch fiir die so starken Kontraste verantwortlich, hier

auf der Westseite scheint das Auflósen der Hiigelziige lang-

sam vor sich zu gehen.

Im Nordwesten des Poljes in der Umgebung von Ty-

dixon leidet die Oberfláche des Poljes an mangelhafter Was-
serabfuhr und ausgedehnte nasse Fláchen erhalten sich hier

noch lange nach dem Ende der Regenzeit. Wahrscheinlich ist

neben der tiefen Lage dieses Poljenteiles auch der Charakter

des Bodens dafiir verantwortlich, denn wáhrend weiter siid-

lich und auch gegen Osten und in der Umgebung von Swan-
sea die Konglotnerate iiberwiegen und die fast undurchlás-

sige Lehmschicht nur stellenweise tiefer reicht, scheint sie

in der Umgebung von Tydixon viel tiefer zu gehen. Es sind

das bunte, abwechselnd weisse, gelbe und rot Lehme, die

tiefer in Ton iibergehen. Nicht weit von Swansea sind sie in

der Flussrinne eingeschnitten, sind hier jedoch viel sandiger

und wahrscheinlich aueh durchlássiger als bei Tydixon. Unter

den niedrigen Hiigeln dicht am Rande des Poljes liegt siidlich

von Tydixon ein perrennierender Tiimpel von etwa 1 ha Flá-

che, recht tief, nur an den Rándern von Wasservegetation ver-

wachsen. Etwa 200 m weiter gegen NO liegt ein anderer

»Teich« (»Pond« werden diese Lachen genannt), welcher je-

doch seichter ist und in der trockenen Jahreszeit oft ganz
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trocken liegt. Ostlich von diesem waren noch einige Tiimpel

im seichten Flussbette erhalten, die auch bald austrocknen.

Gregen Nordwesten erstreckt sioh bis uuter die Randhii-

gel des Poljes ein roorastiges Terrain mit »Star-a.ppiles« und
Bambus dicht bewaehsen, dessen Betreten zu jener Zeit nur

vorsichtig auf den den Negern bekannten Pfaden moglich war.

Niedrige Kalkhiigel von Snmpf umgeben erheben sich hie und
da iiber den Alluvialboden. Unter einen Hiigel fiihrt ein hori-

zontaler mit Wasser erfiillter Hohlengang. Máchtige weisse

Kialkbánke horizontál gelagert bilden die Wánde und die

Decke der Hohle. Das Wasserniveau lag etwa 3 m unter der

Hohlenoffnung und soli sich je nach der Jahreszeit heben und
senken, da jedoch der Eingang hoher als da umgebende Ter-

rain liegt, soli das Wasser nie aus der Hohle fliessen, Das

stagnierende Wasser soli nioht von den iTberschweimmungen

des Murmuring Brook herriihren, sondern von Quellen, wel-

che hier am Rande des Poljes liegen und auch wáhrend der

Troekenzeit tátig sind.

Gregen Norden zu bei Swansea verengt sich da,s Polje

und bildet eine lange schmale Bucht, deren Boden um
etwa 10 m hoher liegt als die breite Fláche des Poljes.

Die Wasiserhohle von Swansea liegt unter diesem Niveau,

das Wasserniveau befand sioh etwa 7 m unter dem Ein-

gange, die Decke senkt sich schnell zum Wasser und verhin-

dert den weiteren Einblick; das Wasser stand etwa 2 w hoch

íiber der Sohle und die Breite betrug etwa 5 m.. Wáhrend

der Regenzeit stromt das Wasser aus der Hohle iiber eine

Anháufuug von feinem Sand, der von dem unterirdischen

Wasserlaufe mitgebracht wird, das Wasser gelangt jedoch

selten bis ins Polje, da es von Ponoen verschluckt wird. Die

Schotter, die man jedoch im trockenen Flussbette siidlich von

Swansea antrifft, scheinen nicht von diesem Wasserlaufe zu

stammen und sind eher wáhrend der trberschwemmungen

des Murmuring Brook abgelagert worden. loh wurde dann

in eine etwas weiter nordlich gelegene Hohle gefúhrt, deren

Eingang etwa 12 m hoher liegt und die gewiss lange schon

trocken liegt. Es ist das dieselbe, welche de la Beche ausfiihr-

lich beschreibt. Sie fiihrt fast vollkommen horizontál in wag-
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rechten Kalksteinbánken. Der Tropfsteinschmuck ist nooh

sehr giit ertialten, bis an eiiiige Stellen, wo viele Triimmer i

den Boden bedecken, Auch die Wande siiid iiherall voii sekun-

dáreii Bildinigeii bedeckt, der Boden l)esteht aus mit Kalk-

sinter verfestigtem Lehii iind Fledermausgnano. In einer

Entfernung von ca. 60 rn voní Eingauge ist die Deeke eiuge-

brocken und eine tiefe rundliche Einsturzdoline mit fast senk-

rechten Wánden und flachem Lehmbodem mit wenig Triim-

mern wird zur Bananen- und Arrowrootkultur benútzt. Diei

Fortsetzung der Hohle auf der anderen Seite dieser dem Ta-

geslieht offenen Fláche enthielt einige Wasserlachen und wir

mussten bald wegen unzureichender Belenchtungsmittel um-

kehren. Die Eichtungen WSW—ENE und SSE—NNW sind

fiir den Verlauf des Hohlenganges massgebend.*)

*) The entranee to this cavern is highly picturesque, and is

eoncealed from a distant observer by dense tropical vegetation.

The first part of the cave varies in height, and is in some places,

lofty; this portion is covered with giotesque stalactites and sta-

lagmites, and some of the columns are very beautiful. It termina-

tes in a small open space surrounded by eliffs, where some ne-

groes cnltivate plautains, and oocos. The length of the first ca-

vern is about 76 paes allowing for all inequalities. After cros-

sing the small open space above mentioned (probably only a por-

tion of the cave that has fallen in), we eutered a cavern forming
a winding chamber, about 89 paes in length, the sides, roof, and
floor of which are covered with stalactites and stalagmites. We
then crept through a low communication about three paes long,

and entered another chamber about 34 paes in length, coutaining
protesque stalactites and stalagmites, We then came to a small

space, trough which we crept upon our hands and knees, for about
the distance of two paes; and this opened into a lofty cavern
54 paes in length, where bats were clustered in considerable numbers
on a portion of the roof. This chamber was separated from another
by a small division. The space now entered was tolerably lofty

and about 21 piaces long: at tbe end tbe roof had falilein in, and

admittel the light of day; and the rubbish formed rough ascent

and descent, occupying about 60 paes of the cavern'& length.

We then entered a chamber 14 paes long, which is succeeded by
a low passage, where we could not stand upright, 21 paes in

length. After passing this low pláce, we found ourselves in a cham-
ber 14 paes long, and we then entered a low pláce where the bed
of limestone that formed the roof gradually approached the elay

floor and prevented further progress.
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leh mochte als Eesultat meiner Beobachtungen unci Ein-

driicke im Luidas Vale folgende Schliisse aufstellen:

Das Polje ist zwar tektonisch prádisponiert, besoniders

was den Verlauf seiner Ostseite anbelangt, kann jedoch nicht

als ein Senkungsfeld aufgefiasst werden. Es war wahrscheioi-

lich im Pleistozán von einem See ausgefúllt, dessen zwei Sta-

dien durch die beobachteten Terrassen gekennzeichnet sind.

Die die Sohle und die Terrassen bedeckenden Konglomeráte
"wurden meistems von den oberfláchlich vom Siiden herein-

fliessenden Wasserláufen eingeschwemmt, welche auch fiir

ausgedehnte jedoch kurz andauernde tJberschwemmungen des

Poljenbodens verantwortlich sind. Die Wasserzufuhr am un-

terirdischen Wege scheint nicht bedeutend zu sein und keinen

grossen Schwankungen ausgesetzt, ich hábe keinen Beweis

dafiir gefunden, dass die unterirdischen Wasserláufe grossere

Mengen von Schotter einherbringen diirften, wen-n also nach

der Annahme der »Survey«-Geologen grossere Massen an Ge-

rollen am unterirdischen Wege in das St. Thomas-in-the-Vale-

Beeken gelangt sind, entstammen sie viel eher den vom Sii-

den hereingebrachten Schottern als dem westlieh von Luidas

Vale gelegenen Gebiete (Pedro River etc), aus welchem die

Gewásser am unterirdischen Wege weiter geliangen. Der Um-
stand, dass horizontál ins Polje einmúndende Hohlengánge,

welche friiher gewiss sámtlich von Hohlenfliissen belebt wa-

ren, keine oder sehr kleine Wassermengen abgeben, fiihrt zu

dem Schlusse, dass jetzt das Karstwasserniveau sich meist

unter dem Niveau des Poljes hált, dass die Zerkliiftung der

unter dem Polje liegenden Kalkmassen schon soweit fortge-

schritten ist, dass die Anstauung des unterirdisch abfliessen-

den Wassers iiberhaupt nicht oder nur auf sehr kurze Zeit

und in kleinem Masse erfolgt. Dass die Verháltnisse friiher

anders waren, dass der unterirdische Abfluss friiher nicht

Near this cavern is another, from which the people on Swan-

sea estate obtain their supply of water which remain at a greater

o less depth in it according to the seasons. Sometimes when
heavy rains háve fallen in certain parts of the neighbourhood,

with which it nmst háve communication, it rushes out of the ca-

vern with great noise and impetuosity into a gnlly, but is soon

swallowed up among the sink- holes. (De la Beche, 1. c. 185.)
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so leicht vor sich ging, bezeugen gerade die Terrasseii, welche

beweisen, dass friiher das Polje vou eiiiein perennierenderi

oder zeitweise hoch aiisteigendeu See erfiillt war.

Das Karsthochland in der Parish of St. Ann.

Von Swansea gegen Norden zieht sich der Weg am unteren

Abhange des Mount Diablo-Rúckens gegen Norden entlangi(

einer Siid-Nord verlaufenden Tiefenlinie, die ein ehemals zu-

sammenhángendes Tal, welches jetzt stark und tief verkarstet

ist, gewesen zu sein scheint. Die tropische Vegetation gestattet i

nur selten einen freien Aiisblick in ein Chaos von Hiigeln

und kurzen Hohenziigen, zwischen welchen tiefe Karstmulden

und Dolinen eingesenkt sind. In der Richtung der Erhebun-

gen und der Vertiefungen konnen doch recht deutlich zwei i

Hauptrichtungen verfolgt werden, die fast unter rechtem i

Winkel sich kreuzen, Nord-Súd und Ost-West. Nordostlich i

vom Negerdorfe Camperdown hábe ich die hochste Stelle des

Weges erreicht, etwa 500 m, von hier senkt sich der Weg ,

rasch in das breite Tal von Gibraltar und Pleasant Valley.

Wáhrend von Swansea bis nordlich von Camperdown das

Auf und Ab íiberwiegt, finden sich hier breite Karstmulden

mit flachem Boden, welche mit iippigem Graswuchs sich aus-

zeichnen. Eine stellenweise unáchtige Schicht von rotem Lehm
bedeckt den Boden und erhált durch ihre Undurchlássigkeit

eine Anzahl von langandauernden Lachen, die zum Tránken

des Yiehbestandes sehr wertvoll sind. Ohne grossere Niveau-

differenzen bewegt sie die Hohe von etwa 350 m bei Gibral-

tar bis 320 m im nordlichen Teile des Muldenzuges, wo die

Lángenachse in West-Ost iibergeht, wáhrend im Norden ein

steiler etwa 2—300 ni hoher bewaldeter ungegliederter Abhang
sich erhebt.

Ich wurde durch die Terrainverháltnisse zur Annahme
gefiihrt, dass die Camperdown-Gibraltar Tiefenlinie eine

ehemalige Abflussriclitung bezeichnet, in welcher sich noch

vor der Verkarstung das von der die Mitte der Insel durch-

laufenden hochsten Erhebung abfliessende Wasser gegen die

Nordkiiste zu bewegte, es gelang mir jedoch nicht entlang des

Weges auch dort, wo es die hochsten Kalkriegel iibersteigt,
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íilso etwa in der alten Talbodenliohe sich befindeít, Beweise

in der G^estalt von Gerollen oder anderen Flnssablagerungen

fiir dieselbe voTzufinden.

Entlang des Weges von Swansea gegen Gibraltar fallen

die Kalkbánke seieht gegen Siid oder Siidwesten, seichter ge-

gen Norden und in der Umgebung von Moneague liegen sie

horizontál.

Durch eine unbedeutende Erhebung wird dieser Mul-

denzug von dem geschieden, in welchem das Marktdorf Mo-
neague sich befindet. Das Dorf Moneague liegt in einer Hohe
von 300 m, Hotel Moneague auf eineen Hiigel etwa 30 m hoher

und bietet eine breite Aussicht auf ein reizendes Gebiet ge-

gen Osten und Siidosten, in welchem breite Grasfláchen mit

Wald bedeckten Hiigeln abwechseln.

Etwa 4 km ostlich von Moneague entspringt im Gebiete

von Watsonville ein Karstfluss in einer tiefen Quelle, die

Blue Hole genannt wird, dieselbe liegt etwa 280 m hoch am
Wege und der Fluss wird noch von anderen Quellen in der

náchsten Náhe gespeist. leh hábe keinen Grund anzunehmen

dass mein Aneroid unverlásslich wáre, undmusis infolge dessen

die Angabe der Survey-Geologen, dass Rio Hoe viel tiefer

liege ailis Moneague, als verfehlt bezeichnen. Der in Blue Hole

entstehende Fluss Rio Hoe (urspriinglich vielleicht Rio Hoj a)

fliesst durch eine breite Wiesenfláche zwischen sanft anstei-

genden flachen Húgeln gegen Nordwesten und bildet einen

kleinen See in dem tiefsten Teile des flachen Beckens. Etwa

300 m nordostlich von Blue Hole befindet sich bei Brighton

etwa in derselben Hohe eine grosse Wasserlache, welche zeit-

weise wáhrend der Trockenzeit austrocknet und einen weissen

Kalkniederschlag auf seinem Boden zuriicklásst.*)

Wáhrend um Camperdown und im siidlichen Teile des

Gibraltar Muldenzuges das Reliéf áusserst unruhig ist, die

Dolinen und Karstmulden tief und verháltnismássig eng, die

Húgel und kurze Rúcken steil und háufig, befindet man sich

hier ostlich von Moneague in einer Landschaft, wo die Ebene

weit vorherrscht, die Erhebungen nur sanft ansteigeu und

*) Reports on the Geology of Jamaica. S. 196.
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das Laudschaftsbild einen lieblichen parkartigeu Eindriiek

hinterlasst. Wáhrend im ersten Gebiete die Zersetzungspro-

zesse in voliér Tiitigkeit sich befinden, man eine Karstland-

schaft im spáteren Stadium der Jiigend sieht, hat.man am Rio

Hoe eine alte ausgegiiehene Karstlandsehaft vor sich, wo die

vertikalen Unterschiede stark niveliert sind imd die iirspriing-

lich von einander scharf getrennten Mnlden zusammenver-

sehiielzen, in dem die Kalkriegel verschwunden sind oder mit '.

tiefem Alluvium bedeekt erscheineu. leh l)in im Zweifcl, ob >

man diese weite doch etwas wellige seichte Wanne zu den i

Poljen i-eclinen darf, entschieden jedoch ist sie eine dem Polje

sehr nahé Form, dnreh Zusammensehmelzen von Karstmid-

den entstanden, tektoniseh gewiss sehr wenig praedisponiert, ,

was die hydographisehen Verháltnisse anbelangt, jedoeh ty-

piseh ein zeitweise znm See werdendes Polje. Die Flache •

dieser Wanne betrágt ca 6 km^.

Was die hydographisehen Verháltnisse dieses Beekens

anbelangt, hat schon J. G. Sawkins eine sehr interessante Mi
teilung.*) Zur Zeit meiner Exkursion war der Waisserstaind

sehr niedrig, die eigentliche Wasserfláche nahm nur einige

Hektar ein, war jedoeh von versnmpfter Flache umgeben, die

ein náheres Untersuchen des Sees verhinderte. Nach den

Nachrichten, die ich von Negern bekommen konnte, war das

Wasserniveau erst knrze Zeit im Sinken begriffen; nach den

an der Vegetation hinterlassenen Spuren, mag in diesem

Jahre der hochste Was-serstand nur etwa um einen Fuss ho-

ber gewesen sein; entlang der Ufern an der Westseite des

Beekens bei Walton hábe ich jedoeh eine deutliche Uferlinie

feststellen konnen, die etwa 1-2—1-5 w hoher lag als das der-

*) 1. c, 196. Tbe water from this source makes toii-'tuOiUs wiu-

diiigs over an alluvium more than two miles in extent, and then

disappears below a ledge of liniestone on the western extremity of

thie lake. This lake in the fall of the year 1863 expaaided its

diniensions more than it had for many years hefore; and as eon-

feiderable time elapsed between the season of the periodieal í-ains

and the augmentation of the water in the lake it would there-

fore appear to he supplied from a suhterrauean i-eservoir, the

channel of whieh is suhject to ohstruotions. Since 1804 it does not

appear to háve reached the extréme outer bank until 1863.
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zeitige Wasserniveau. Znr Zeit eines holien Wasserstandes
ist der Ponor mit Wasser bedeckt, derselbe besteht aus eini-

gen Spalten in verwitterter Kalksiteinbant. Die Wassermenge,
die ihm der Abfluss des Sees zufiihrte, war sehr klein.

Das Becken von Rio Hoe hat keinen oberirdischen Zu-

fluss, sein Ansteigen, welches nach Sawkins nicht mit der

Regenzeit zusammenfállt (ieh konnte dariiber keine sichere

Information bekommen), wáre einzig auf das langsame He-
ben des Grnndwasserniveaus zuriickzufiihren, cla wir nicht

auf der veralteten Erklárungsweise, die Sawkins vorschlágt,

beharren diirfen. Sawkins hált dafiir, dass das Liegende des

Alluvium/S im Eio Hioe Becken von sogenannten »Yellow lime-

stone« gebildet wird, welcher bei Walton festgestellt worden
sei. Diese Annahme ist jedoch keineswegs sicher, da auch fiir

das Vorkommen des wirklichen »Yellow limestone« kein si-

cherer Beweis vorliegt.*) Es ist nicht nnwahrscheinlich, dass

Sawkins zu dieser Annahme durch seine theoretischen Er-

wágungen gefiihrt worden ist, da er sich keine grossere Karst-

wanne ohne undurchlássigen Untergrund vorstellen konnte.

Von Moneague hábe ich eine Exkursion nach Ewarton

unternommen, um meine Aneroidmessungen zu kontrollieren

und ein neues Panorama von St. Thomas-in-the-Vale Becken

zu geniessen. Der Weg zieht sich meistens entlang der die Do-

linen und Karstmulden von einander scheidencLen Karstriegel

und nur in den hochsten Partien schmiegt er sich enger an den

unmittelbaren Anstieg zum Mount Diablo. Die hochste Stelle

des Weges liegt etwa 500 m hoch. Das Reliéf im Norden ist

viel sánfter als gegen Ewarton zu, wo die destruktiven Kráfte

viel intensiver arbeiten. Die Schichten fallen in der Náhe von

Ewarton flach gegen Siiden und Siidsiidosten, weiter nordlich

jedoch unter 5—10° gegen Norden, stellenweise wird jedoch

auch ganz horizontále Lagerung beobachtet. Es ist moglich,

dass ofters die Neigung der Schichten durch ganz lokále Ein-

fliisse (einseitiges Einsinken der Hiigel) hervorgerufen wird.

Von Moneague hábe ich den Weg iiber Claremont gegen

*) R. T. Hill, Phys. Geography and Geology of Jamaica,

S. 142—3 spricht den von Survey-Geologen, »Yellow limestone«

zngewiesenen Fossilien die Beweiskraft ab!
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Nordwesten und weiter in der westlichen Richtung nach

Brownstown eiugesclilageii. Der Weg fúhrt durch ein wasser-

arnes Karsthochland, in welchem breite Karstmulden mit

niedrigen waldbedeckten Hiigeln und kurzen Hohenzúgen ab-

wechseln, die Hauptrichtungen Súd-Nord und Ost-West kom-

men wieder in der Anordnung der Hohenziige und Tiefen-

linien zur Geltung. Gegen Westen und Siiden von der Strasse

steigt das Terrain an und die Verkarstung zeigt da sehr tiefe,

schroffe und frische Formen, die eine rasche Zerstorung her-

vorbringt, in der Náhe der Strasse ist die Terrainplastik viel

milder, breite flache Mulden hoch mit Terra rossa ausgefiillt

úberwiegen und enthalten oft kiinstlich vertiefte Lachen, die

zur Tránke des istarken Viehbestandes dienen, Quellen gibt es

nur wenige entlang des Weges, sie sind nnr schwach und ver-

siegen meistens wáhrend der Trockenzeit, ihre Existenz ver-

danken sie dem Umstande, dass die eingeschwemímten Lehm-
massen stellenweise ihr Sinken in die tieferen Horizonte des

porosen Gesteinkomplexes verhindern. Die Hauptmasse des

in den Boden eindringenden Wassers dringt jedoch viel tiefer

ein und erscheint wieder in den kurzen Kiistenfliissen, welche

auf der Nordkiiste miinden und durch riickwártsschreitende

Erosion ihre Táler verlángern. Bei einigen dieser Fliis&e wird

die Erosion allerdings durch reichliche Travertinbildung ge-

hemmt, welche die Fliisse selbst als Hindernis ihrer erosiven

Kraft aufbauen und iiber welche sie in pittoresken Kaskaden

und Wasserfállen ihre Wassermasisen stiirzen (Cave River,

Roaring River etc).

Die Strasise steigi bis vor Claremont bis etwa 420 m,

dann senkt sie sich bis zum Kreuzwege, wo die Strasse nach

St. Ann's Bav abzweigt, dann steigt sie wieder und erreicht

bei Chippenham Park eine Hohe von 550 m, und fállt wieder

gegen Brownstown bis auf 400 m. Etwa 6 km ostí. von Browns-

town befinden sich einige sehr tiefe Dolinen auf der Nord-

seite der Strasse, wahrscheinlich hat die riickschreitende Ero-

sion des Pear Tree Gully auch auf die Vertiefung des Reliefs

der Karstlandschaft eingewirkt. Brownstown, ein wichtiger

Marktplatz, befindet sich am Oistende einer grossen Karst-

mulde, deren Lángenachse Ost—West verláuft und die als

Hampshire Valley bezeichnet wird.
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Der siidliche Teil der Parish St. Ann ist grosstenteils

eiu wildes, eharakteristisches Karsthochland, auf grossen Flá-

chen eine typische, unzngángliche Cockpit country. Die Be-

sclireibung der von J. G. Sawkins betretenen Gebiete ist sehr

giit nud es bleibt mir nichts iibrig, als auf dieselbe den Inter-.

essenten zu weisen.*) Besonders ist seine Beschreibnng der

tiefen schaeht- oder schlotfórmigen Dolinen, der sog. »Light

holes« interessant, leh hábe nnr die Landschaft entlang des We-
ges von Brownstown nach Cave Valley gesehen, die schon mil-

dere Formen aufweist. Der Weg steigt ziemlich stark an, etwa

4 li lil siidlich von Brownstown erreicht er schon eineHohe von

500 )ii, die hochste Erhebung ist zwischen Essling und Abou-

kir, nahé an 600 m. Besonders wilden Charakter mit tiefen

Dolinen hat die Landschaft entlang des Weges, wo er zum
Cave ^^alley Polje absteigt.

Das Cave Valley Polje und sein Einzugsgebiet.

Das Cave Valley Polje umfasst eine Fláche von etwa

30 Jem-, seine Lange in der West-Ost-Richtnng betrágt ca.

12 km, seine Breite 2—4 km, es liegt etwa 500—520 m iiber dem

Meeresniveau. Leider war es mir unmogiich, den ostlichen Teil

des Poljes zn besuchen, den ich nnr fiir eine spátere Tour von

dem Stromgebiete des Eio Minho aus reserviert hábe, die ich

jedoeh nicht melir im Stande war, auszufiihren. Ich hábe náher

nnr die Umgebnng von Cave Valley Markét nntersucht und

dann den westlichen Teil des Poljes auf der Weiterreise ge-

sehen. Durch das Ausbleiben der Besichtigung der ostlichen

Partie des Poljes hat meine Kenntnis dieses Beckens grossen

{ Nachteil erfahren, denn weder aus der Kart Eobertsou's, noch

aus der geologischen Detailkarte von J. G. Sawkins und der

geologischen Beschreibung der Parishes St. Ann und Claren-

don ist man imstande, das wirkliche Verháltnis des Poljes zu

der Hol lis oder Vra Ma Hollis Savaninah zu erfahren. Ebenso

ist es ungeklárt, ob und in welchen Beziehungen das Polje zu

dem sogenannten Great Morass sich befindet, aus welchem

') Eeports on the Geology of Jamaica 192—202.
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Pedro Eiver gegen Osten fliesst und westlich von Luidas A^ale

im Ponor verschwindet.

Das Cave Valley Becken ist kein so einheitliclies Gebilde

wie das Polje von Luidas Vale zum Beispiel, es besteht aiis we-

nigstens drei breiten mit tiefem Alluvialboden bedeckten nr-

sprungiieh selbstándigen Teilen, deren Scheideriickeii noch

immer in einer Anzalil von Hiigel uber das Niveau der Allu-

vionen hervorrageu und stellenweise von den Flussbetten tief

entblosst sind. Wáhrend also das Ziisammenwachsen der ur-

spríingiich selbstándigen Waimen zu eineni einheitlichen Polje

noch nicht abgeschlossen ist, arbeitet schon vom Síiden her die

Erosion der Zufliisse des Rio Minho an der Zerstoruag der

zusammenhángenden Kalksteinumrandung des Poljes, Im ost-

lichen Teile scheint das Polje nur durch nicht mehr zusammen-
hángende Kalkhíigelreihen oder Gruppen von Hollis' Savan-

nah getrennt; was fiir ein Agens hier die Zerstorung des frii-

her zusamnienhángenden Kalkkomplexes verursacht hat, ist

mir nicht klar, da die Savannah noch wenig von der riick-

schreitenden Erosion der votu Siiden her sich riickwárts ver-

tieenden Wasserláufen angeschnitten ist. Den álteren Schrif-

ten kann man nichts sicheres entnehmen. Wáhrend der »Sur-

viey« Geologe nur von álteren Bildungen spricht und das

ganze als »Trappean« auf der Kart ausscheidet, scheidet

de la Beche Konglomerát und Sandstein (Savannah Congio-

merate and Sauidstone) aus, die er fiir jiinger als »White

limestone« erklárt (S, 182). Ob friiher vielleicht Cave Eiver

weiter nach Osten reichend selbst an der Zerstorung des

Kalkriickens teilnahm und ob die roten und gelben Tone,

welche die Oberfláche der Savanmah bilden, noch seine

Ablagerungen sind, kann nur durch spátere eingehende Un-

tersuchung festgestellt werden, Die geologische Kart von R.

T. Hill gibt die Darstellung der »Survey«-Geologen unrichtig

wieder, indem sie auch das Cave Valley Becken mit der Farbe

der kretazischen Konglomeráte und Tuffs bezeichnet, wáh-

rend die Originalkarte sowie der Text hier ausdrucklich Allu-

vium anfiihren.

Cave River mit seinem Hauptzufhisse Yankey River

entstehen aus Karstquellen der Témoins-Hugel der »White Li-
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mestones«, die auf dem undurchlássigen gefalteten Gesteins-

komplexe noch erhalten blieben, durclifurchen in tiefen Tá-

lern clie wechselreiche Gesteinserie, vereinigen sich oberhalb

Borobridge und betreten dann zu einem Flusse vereinigi; das

tieferliegende Kalkhochland, unter welchem die álteren un-

durchlássigen Gesteine in der Tiefe verschwinden. Der Fluss

hat durch seine erosive Tátigkeit die Vereinigung der friiher

selbstándigen kleinen Karstwannen zu einem einzigen Poljen-

gebilde zustandegebracht. Nur nach starken Niederschlágen

fliesst der Fluss an Cave Valley Markét vorbei in den ost-

lichen Teil des Poljes und verschwindet unter seiner ostli-

chen Kalkumrandung, noch seltener iibergiesst er mit seinen

Fluten grosse Teile der Poljenfláche und bereichert das

fruchtbare Alluvium mit neuer Schicht von feinem Sediment.

Das Cave Valley Polje war im Jahre 1886 sehr stark inundiert

und das Wasser bedeckte einen grossen Teil seiner Fláche

. durch zwei bis drei Monate, im Jahre 1905 ereignete sich eine

grosse jedoch kurz andauernde Inundation. Wáhrend der

trockenen Jahreszeit verschwindet er in zwei mit Bambus-

dickicht verdeckten Ponoen etwa 2 hm westlich von Cave

Valley Markét und nur trockene Flussbette und tiefe Rinnen

und trichterartige Vertiefungen am Fusse der zerstreuten

Kalkhiigel, wo sich Felsponore offnen, bezeugen die aufwúh-

lende Tátigkeit des Flusswassers im ostlichen Teile des Poljes.

Der Fluss teilt sich wáhrend des Hochwassers in zahlreiche

Awne, die meist sehr seichte Einnen hinterlassen, und verliert

sich in zahlreichen Ponoen nicht nur unter den Eándern, son-

dern auch in der Mitte des Poljes. leh hábe unter einigen aus

dem Polje herausragenden Húgeln ostlich von Cave Valley

Markét Ponore feststellen konnen, zu welchen sich das Wasser

in Wirbeln senkt und den Alluviallehm mitreisst. Dieser Um-

stand, dass die Ponore in der Mitte des Poljes tief auf seinem

Boden erscheinen, ist ein geniigender Gegenbeweis gegen die

Annahme, das Kalksteinkomplex wáre bis auf die undurch-

lássige Unterlage im Polje ahgetragen. So wie anderswo in

Jamaica, in Luidas Vale, Rio Hoe Becken, ebenso hier sind die

karsthydrographischen Verháltnisse fiir die eigentiimlichen

aus den impermeablen Gesteinsgebieten unbekannten Pháno-

mene verantwortlich, welche sich die »Survey«-Geologen nicht
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gut erkláren konnten und deshalb immer die Vertiefung bis

auf uiidurehlássige altere Unterlage zu Hilfe nahmeai.

Die genannten Hiigel in der Náhe von Greenock sowie

einige felsige Vorspriinge an der Nordseite des Poljes errei-

chen eine Holie von etwa 20 m iiber dem Poljeniiiveau und

sind gewiss ein ITberrest eines álteren Einebnungsniveaus, zu

welchem auch vielleicht das hochste Niveau der Alluviumbil-

dungen gehort. Das Alluvium besteht meist aus dunkelrotem

bis chokoladefarbigem feinen Lehm, und stellenweise, in den

Flussbetten finden sich aueh GeróUsehniire und sandige sowie

grandige Scliichten angeschnitten, welche durch ihren poly-

genetischen Charakter ihren Ursprung aus dem gefalteten

Schichtenkomplexe im Oberlaufe des Fhisses verraten. Es wird

allgeínein angenommen, dass die Gewásser des Cave Valley

Einzugsgebietes unterirdisch in nórdlicher Richtung sich zum
Meere bewegeu, J. G. Sawkins hat sogar ihre Fortsetzung in

den die Lightholes durchfliessenden Wassern vermutet.

Fast iiberall hábe ich annáhernd horizontále Lagerung

der Kalksteinbánke feststellen konnen, an einigen Hiigeln wa-

ren die Schichten in einer Eichtung geneigt, aber dieser Um-
stand war durch einseitiges Versinken leicht und verlásslich

zu erkláren. Nur am Abhange des Hiigels, auf welchem die

Policestation sich befindet, hábe ich auf dem durch Strassen-

bau entblossten Profil eine kleine Yerwerfung feststellen

konnen, die Ost-West verlauft und durch welche die Schich-

ten im nordlichen Teile des Húgels stárker gegen Norden ge-

neigt und vertikál um etwa 0-70 cm abgesunken erscheinen.

Ich war im Zweifel, ob diese Dislokation als ein mehr ver-

breitetes Phánomen von allgemeiner Bedeutung fiir die Bil-

dungsweise des Poljes aufzufassen wáre, nachdem ich jedoch

besonders in Jáva so viele durch ganz engbeschránkte Gleich-

gewichtsstorung hervorgerufene Dislokationen studieren

konnte, halte ich es fiir nicht ratsam, weitgehende Schlússe

aus dieser zufálligen Beobachtung zu ziehen.

Die Kalke sind hier nicht so einformig, wie weiter nord-

ostlich, es wechseln oft recht máchtige Komplexe von diinnen,

murl)en Kalkschichten mit starken Bánken, die mehr wider-

standsfáhig sich erweisen und nahé an den Ponoen, wa sie
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der Vegetation bar siud, auch von echten Karren angenagt er-

scheinen.

Etwa 2 hm ostwárts von Cave Valley Markét liegen in

der Náhe der Strasse zwei grosse Tiimpel, deren Boden gewiss

aus undurchlássigem Alluviallehm gebildet ist und deren na-

tiirlicher Kubikinhalt durch kiinstiiche Erhohung der Um-
randung erhoht worden ist. Das Grundwasserniveau scheint

sich auch wáhrend lauger Trockenzeiten nicht tief unter den

Poljenboden zu senken, denn die Neger bekommen immer
Wasser, indem sie entsprechend tief in den »Sinks«, den Po-

noen hinuntersteigen.

Die Hiigel, welche von den urspriinglichen Barrieren

zuriickgeblieben sind, welche die oberen Teile des Poljes um-
schlossen, zeigen hie und da recht triimmerhafte Formen,

welche von der andauernden Tátigkeit der Zerstorungspro-

zesse Zeugnis abgeben, vereinzelte Felstriimmer und Blocke

dienen noch als letzte Zeugen von anderen Kalkhiigeln, die

schon der Korrosion und Schwerkraft unterlegen sind und
deren manche gewiss noch unter dem alles nivellierenden

Alluvialboden verdeckt sich befinden.

Zwischen Friendship und Borobridge verlásst man den

Weg gegen Westen folgend das Grebiet der flach gelagerten

Kalke und von Borobridge fángt das Steigen au; der Weg
verlásst bald das Flusstal des Cave E-ivers und folgt dem
wasserscheidenden Riicken, von welchem man stellenweise

Ausblicke auch iiber das obere Stromgebiet des Rio Minho

gewinnt. Der Charakter der Landschaft ist in jeder Bezie-

hung ein ganz anderer wie im Kalksteingebiete. Man kann

sich unter denselben klimatischen Verháltnissen schwerlich

einen frappanteren Kontrast vorstellen. Die úppigen Urwál-

der, welche das Kalkgebiet bedecken, die saftig griine Vege-

tation, aus welcher nur selten die weisse Kalkwand heraus-

schimmert, findet man auf dem undurchlássigen Gestein nicht

wieder; hier eine recht diirftige Vegetation bedeckt die Hánge

und Kámme der tief von zahlreichen Baoheinschnitten geglie-

derten Landschaft, nur hoher an kronen die hochsten Erhe-

bungen wieder kleine dunkle Urwaldflecke, welche die Úber-

reste, die Témoins, des einst das ganze áltere gefaltete Ge-
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birge bedeckenden horizontalen Kalkplateaus darstellen. Ge-

heimnisvoll wird das Kalkhochlaiid von dem •undurchdriiig-

liclien Urwa.lde gamacht, der iiiir die ebenen lehmbedeckten

Flachen der Kultur preisgibt, im ewigeu Schatteu begraben

liegen die erigeii Karstniulden der tief uiid 1'risch gegiiederten

Karstgebiete, ein dem Menscheii unnahbares Labyrinth; dafiir

sind die Hánge des álteren Gebirges iiberall der Sonne und
auch der Kultur zugánglieh. Die starken Regeugiisse ver-

heeren allerdings oft die Kulturen und stellenweise sieht man
deutliché Spurem von Abrutschungen und auch sind tief ver-

witterte Gehánge zur Raehelnbildung geneigt, jedoch im gan-

zeu ist das einen odn Anblick gewáhrende Gebirge fiir die

Kultur viel wertvoller als die Kalksteingebiete.

Beim Anstiege von Borobridge trifft man dunkle Kalke

und graue diinnplattige Mergelsohiefer, die unter 40

—

-jO*^

gegen Siidosten einfallen, die Streichrichtung und der Ein-

allswinkel scheinen jedoch vielen Anderungen unterworfen

zu sein, hoher an iiberwiegen die groben Sandsteine und Kon-

glomeráte der sogenannten Trappean Series, die an der Ober-

fláche stark verwittert sind, sodass die Lagerung nur sehr

selten beobachtet werden kann; etwa 10 km von Borobridge

in einer Hohe von ca. 700 m streichen sie ONO—WSW bis

O—W und fallen unter 15° gegen SSO bis S. Oberhalb

Spaldings gegen Westen und Nordwesten gelangi man schon

in die Náhe der erwáhnten Kalkplateaureste und Christiana

jieg+ von der Kalkhiigeln fast umgeben. Die hoehste Stelle

des Weges vor Christiana betrágt ca. 750 w,-, die ]valkhugel

ragen noch 50—100 ni hoher empor, Christiaiia selbst liegt

am Abhange zwischen 700—730 m. In Einschnitten treten

unter den Kalkschichten die undurchlássigen Konglomeráte

und Sandsteine zutage, die Transgressionsfláche wird durch

raeist wenig ergiebige, aber perennierende Quellen gekenn-

zeichnet. Die Kalkhúgel weisen stellenweise flache, schiissel-

formige Dolinen auf.

Nordlich von Christiana steigt der Weg langsam an,

etwa 2 hm weiter erreicht er eine Hohe von etwa 800 m unter

einer Kirche, die den Kamm kront; etwa 5 km von Christiana

fallen liehte, diinnplattige Mergelschiefer gegen SW ein und
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n liter ihiien koíiimen sandige Kalksteine (kretazischl) zum
A'^orschein, die rudimentáre Verkarstungsformen aufweisen.

Weiter treteii wieder rotlich braune Sandsteine auf, dij mit

Koiigiomeraten abwechseln und stellenweise dunne bitumi-

iiose Schiehten enthalten. Die fallen unter 30—40° gegen SSW
eiii. In der Náhe der Devils Bridge, des scharfen wasser-

sclieidenden Kammes zwischen dem gegen Westen fliessenden

Hectors River und dem Stromgebiete des Yankee River lie-

gen auf den Mergelschiefern gleichsinnig gegen SW einfal-

lende dickbánkige Kaike, die durch senkrecht zu den Schicht-

fugen verlaufende Klíifte in Quader zerfallen. Die Bánke
siiid von ungleieher Hárte und Zusammensetzung, die rei-

nereii Kálke neigen zur Karrenbildung, die mehr mergeligen

verwittern schneller und zerfallen in kantige Blocke.

Devils Bridge liegt in einer Hohe von 750 m und ge-

Aválirt freien Ausblick auf beide einander im Landschafts-

eharakter sehr áhnliche in entgegengesetzter Richtung ab-

fallenden Gebiete des Hectors River und des Yankee River.

Weiter nordlich ist noch bei Highgate der wasserscheidende

Grat so eng, liegt jedoch etwas hoher (770 m).

The Biack Grounds und Cockpit Country.

Auch nordlich von Devils Bridge zieht sich die Strasse

auf den rotbraunen, fast rostfarbigen Sandsteinen und Kon-

glomeraten, etwa 4 km weiter senkt sich die Strasse in ein

kleines von allen Seiten geschlossenes Becken, das Lowe Ri-

ver Polje. Die Hohe des Poljes betrágt 690—700 m, die Flá-

che betrág-t 2—3 km^, sein Boden ist von den Einschwem-

niungsbildungen des Lowe River bedeckt, welcher torrent-

artig von den Sandsteinriicken nach stárkeren Regen herein-

brieht um bald fast zu versiegen. Im Norden wird das Polje

von hohem Kalkhochland eingefasst, schon von der Briicke

an liegt das AUuvium auf weissen Kalkbánken und zahlreiche

Kluftponore verschlucken den schwachen Strom, welcher nur

geschwollen die Hauptponore unter der Kalkwand im Norden

des Poljes erreicht.

Die Strasse ersteigt den Sandsteinriicken im Westen

des Lowe River Poljes und man gelangt bald zu einer sehr
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deutlichen Antiklinale der gelbbrauuen halbzerfalleiien san-

digen Mergel, deren Aehse Nord-Súd verláuft. Die Schichten

fallen gegen Osten uuter scharfereni Winkel und auf dieser

Seite der Strasse erscheiiieu bald wieder Úberreste von Kalk-

bánken, die horizontál gelagert auf dem gefalteten tief ver-

witterten Mergel transgredieren. Bald jedoeh fiihrt der Weg
wieder iiber gefaltete Sandšteine, stellenwei.se Konglomeráte,

die iinter 20*^ gí^geu Nordosteu einfallen und von undurch-

lássigen quellenbildeuden Tonen unterlagert werden. Bis etwa

10 hm von Lowe River Polje liegi:. der Weg ungefáhr in giei-

cher Hohe von ca 700—750 /// und folgt der Wasserseheide

zwischen dem Hector\s River Stromgebiete und dem eiuiger

gegen Norden abfliessenden Báche, die bald unter dem Ran-

de des Kalkliochlandes versinken; der grosste von diesen Bá-

chen ist der Quashies River, welcher, wie sehon J. G. Saw-

kins=^) bemerkt, unter einem Kalkfelsen mit ziemlich hohem
Wasserfall verscliwindet, um vielleicht endlich als Rio Bueno
nordlich von Stewart Town wieder auf der Oberfláelie zu er-

scheinen. Nocli immer auf Sandsteinterrain senkt sich die

Strasse weiter gegen Nordosten und Norden und stellenweise

treten gelbe und aucli weisse Kalke auf, Relikte jener, die

friiher in grosser einformiger Máchtigkeit das ganze tiefere

Schichtenkomplex bedeekten. Bei Alberttown ist man auf

etwa 570 m abgestiegen und in den w^eiteren 4 hm nach Ulster

Spring sinkt der Weg bis auf 450 m bei der Policekaserne

und 380 m zwischen den beiden grossen Dolinen von Ulster

Spring.

Ulster Spring liegt an der Grenze des álteren Gebirges

und des Kalkhochlandes, welches nordlich von dieser Mulde
in den sogenannten Ulken hoch ansteigt. Die Mulde von Ulster

Spring setzt sich aus einigen tiefen Dolinen zusammen, in

welchen das Wasser einiger starken Quellen erscheint um von

neuem in tieférem Niveau ihreu unterirdischen Lauf anzutre-

ten. Das Wasser stiirzt sich im Wasserfalle von unterhalb der

Strasse zu einer von den Dolinen und verschwindet da zwi-

schen Bananen im Ponore. Nach stárkem Regen fliesst das

Wasser auch in eine andere Dolin dicht unter dem Nordab-

*) Reports on the Geology of Jamaica. S. 219.
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hange imd wird von einem nnter Baimbusgebiisch versteckten
»Siiik« verscliluckt.

Von Ulster Spring fiihrt der Weg liber Alberttown iu

das poljenartige Becken von Spring Garden, welches' von
Cxall River (auf der Kart Month River) durchflossen wird.
Der Fluss versinkt nicht am Nordrande des Beckens selbst,

sondern verlásst es in einem gegen Nordnordwesten gerich-

teten Tale, in welchem er etwa 2 km weiter im Ponor nnter
einem Felsriegel verschwindet.

Die nackten felsigen Ufer nm den Ponor sind von Kar-
ren stark zerfressen.

Der Boden des Beckens von Spring Garden liegt etwa
480 m hoch, der Ponor des Gall Eiver etwa 450 m. Das jetzt

blind endende Tal des Gall Eiver hat einst wahrscheiulieh

dem oberfláchlichen Abflnsse des Beckens gedient, wenig-

stens zieht sich das Tal viel weiter in der NNW-Richtung,
die schon eine der urspriinglichen Abdachungsrichtnngen

vorzustellen seheint. An der Ostseite des Beckens ist etwa

12 M hoch iiber dem Flussbett eine deutliche Terrasse ansge-

prágt nnd auch ein hoheres Einebnnngsnivean etwa 40 m
iiber dem Boden des Beckens ist nnter seinem Ostrande nnd
auch auf den Hohen von Durham zwischen Gall River und sei-

nem Zuflusse, der Hicks River auf der Kart genannt wird, klar

entwickelt. Der Fluss fliesst in einem Bette, desisen Bánke von
Alluvium gebildet sind, seine Sohle jedoch au.s Kalkschichten

besteht. Gegen Norden von Spring Garden erstreckt sich ty-

pisch Cockpit Country, ein Chaos von hohen konischen Hii-

geln und tiefen Karstmulden und Dolinen, den sogenannteij

»Cockpits«. Die Lángenachse der Hiigel und der Tiefenlinien

verláuft in der Riehtung etwa Nord-Síid, wáhi'end annáhernd

senkrecht auf diesellje die weniger ausgeprágten Angriffsli-

nien der Corrosion liegen. In der Begleitung eines Negers

hábe ich einen schmalen horizontál verlaufenden Hohlenga-ig

besucht, welcher mit einer tiefen Wasiserlache endet; die

Wánde waren noch von sekundáren Bildungen frei und auch

die Tropfsteinbildung war gering. Die starken Kalkbánke

fallen da sehr flach gegen NNW ein. In der westlichen Rieh-

tung von Spring Garden erstreckt sich weit und breit die
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lierúchtigte, wilde iind fast unbekannte CJockpit Countty, ciiic

áiisserst wild zerrissene Karstlandschaft, welche als typisch

fiir eiii tektonisich wenig gestortes, flachgelagertes máchtiges

Kalkhocliland mit tief liegendem Griindwasserniveau im rei-

fen Stadium der Entwickelung angenommen werden muss.

Es ist das deriselbe Typus,*) welcher in Goenoeng Sewoe anf

Jáva in ebenso typischer Entwickelung vorkommt und wel-

cher in den gefalteten Karstgebieten nirgends so regelmássig

auf weiten Strecken entwickelt ist.**)

*) Daneš, KapcT Tíma »Goen(»eng- Sewoe« hjih »Cockpit Conntry«
FjiacHHK cpncKor reorpacjJCKOr ApyiiiTBa. B. II. 310—313.

Týž, O krasu typu »Goenoeng- Sewoe« ili »Cockpit conntry«

Sborník es. spolenosti zemvdné 1912. S. 71.

**) Die Charakteristik der »Cockpit Conntry« wird im Be-

riehte von J. G. Hawkins folgendcrweise winderg-egebeii: Perhaps

no country in the world presents a more rug-ged o uneven sur-

íace thau those portions of this and the adjoining parislies, cal-

led Cockpits, wbieh in forni resemble inverted cones, the rims

of these pits usually present a series of pointed hills with steep

precipitous sides o perpendicular esearpments, and when it iš

considered that the beds of limestone are broken up into blocks

of one to twelve feet in diameter, eovering- the surface in the

most eonfused nianner, a conception may be formed of the great

difficulty of access, and perfect impracticability for beasts of

burthen to travel until the band of man has equalized the sur-

face; eousequently much of this part of the island remains a terra

incognita, it is described by the Government land surveyors as

»Government land composed of rocky mountains, precipices and
cockpits, interspersed with narrow rocky glades.« (S. 238.)

und auf einer anderen Stelle:

The most extraordinary peculiarity consist in the numer dus

and deep depressions which occur in the white limestone, called

by the natives »Cocpits«; they present the appearance of an in-

verted cone or tea cup of 100 to 500 feet deep, covered on every

side by fragmentary limestone of all sizes, weathered or worn into

every possible shape imag-inable, and the edg-es or rim of these

pits when extended on a map present a series of lineš like net

work or the edg-es of a cellular tissue. Now it is a matter of con-

sideration how these cavities were produced, and the only hypo-

thesis adopted by us attributes them to unequal denudation, sup-

posing the surface was irregular when elevated above the sea,

and, like all limestone formations, full of cavities, faults, and
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Hector's River, Oxford Poije und das Becken von Appleton.

In der Umgebung von Alberttown ist ein seichter Karst
entwickelt mit schíisselformigen und trichterformigen Doli-

nien, die bald mehr der Richtung Ost-West, bald Nord-Súd
folgen, weiter siidlich entlang des Weges zum Hectors River

wird der Karst tiefer, lange und tiefe Karstmulden treten auf,

der Kalkstein bildet máchtige, annáhernd horizontál lagernde

Bauke und produziert viel Terra rossa. Der Weg steigt bis

nalie vor Warsop liber 600 m und fálli; dann rasch ab in die

Ebene am Hectors River, die etwa 420 m hoch liegt. Der Fluss

ist einige Meter in die mit Alluviuím bedeckte Ebene ein-

getieft, sein Bett hat er im gelben Kalksteine eingegraben

und auf allen Seiten der Ebene steigen Kalkhiigel an. Der

Fluss verschwindet gcAvohnlich in der Náhe der Briicke in

zahlreichen Kliiften seines felsigen Bettes, nur bei Hochwas-

ser versinkt er etwa 2 hm weiter gegen Westen und iiber-

schwemmt auch die anliegende Ebene.

Hector's River scheint nur verháltnismássig kurze Zeit

hier zu versehwinden, denn sein Tal ist durch einen Nord-

siidlich verlaufenden jetzt stark verkarsteten Talzug mit

dem Oxford Polje verbunden, desisen Nordende nur etwa

30 m liber dem Flussbette des Hector's River ansteigt.

Wire der unterirdische Wasserabfluss der Hochwasser-

massen hier in Jamaica ebenso istark gehemmt als in dein

Dinarischen Karstgebiete, da wáre noch jetzt die Ebene am
Tinteren Hector's River von Úberschwemmungen heimgesucht,

welche leicht durch das erwáhnte Tal gegen Siiden úberflies-

sen konnten. Wirklich scheint friiher der Hector's River

gegen Siiden geflossen zu sein und erst ispáter durch Verstár-

kung des unterirdischen Abflusses in seinem jetzigen Unter-

laufe vollkommen aufgesaugt zu sein. Ob auch eine kleine

tektonische Bewegung mitgespielt hat, oder nur der Ent-

fissures, subsequently atmospheric demidation produced an enlar-

gement of these hollows, and the waters sinking tlirough the ca-

vernous structure of the limestone, forced their way throiig-h and

removed the subjacent beds of shale and sand, thus forming eavi-

ties below the limestone, which, heing unsupported, gave way and

originated the »Cockpit« depiessions. (Seite 242.)
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wicklungsgaiig der Karstbydrographie dafúr veraiitwortlich.

sei, kaim ich iiicht niit Bestiaimtheit angeben. Der jetzt tief

verkarstete Talzug senkt sich allmáhlich ziim Polje vou Ox-

ford, die Riegel zwischen den Dolineu uiid Karstmiildeu, die

ihn ausfiillen, scheinen uoch Reste des alten Talbodeus, wel-

cher langsam gegeii Súden sich senkte, darzustellen, jedooh

vergeblich hábe ich nach Flussablagerungen gesucht, nur

starke Anháufungen von Terra rossa kommen ofters vor.

Etwa 4 km vom Hector's River offnet sich das Becken von

Oxford und der Weg senkt sich rasch um mehr als 150 w.

Das Polje von Oxford liegt in einer Hohe von 170—200 m
und bedeekt am Rande des tiefen Tales, welches der máchtig

aufqueirende One Eye River durchfliesst, eine Fláche von
7—8 km~. Der One Eye Fluss empfángt von der Siidseite des

Poljes den Zufluss Rotten Gut und verschwindet bei Walling-

ford etwa l^/a km nordostlich und um etwa 55 m- tiefer al.s

die Eisenbahnstation und Marktplatz Balaclava, welcher auf

dem engen verkarsteten Rucken liegt, die das Polje von Ox-

ford von dem Becken, jetzt aufgeschlossenem Polje von Ap-

pleton scheidet. Zwei Alluvialponoren nehmen zur Trocken-

zeit die Wassermenge auf, bei hohem Wasserstande ist jedoch

noch eine ganze Anzahl von trichterformigen Vertiefungen

in der Náhe, jetzt ausser Tátigkeit stehender Ponore »Sinks«,

die bereit sind, das Wasser aufzunehmien. Keine grosseren

Uberschwemmungen kommen im Polje vor. Es wird allge-

mein One Eye River fiir die Portsetzung des Hector's River

gehalten und zwar wie schon C^has. B. Brown*) bemerkt, soli

das Wasser, welches in den stándig tátigen Ponoen in der

Náhe der Briicke verschwindet, da wieder zum Vorschein

kommen, wáhrend das Wasser, welches zeitweise bis in die

letzten, tiefst und am weitesten gegen Westen gelegene Po-

noen fliesst, direkt in das Becken von Appleton fliessen

soli, wo es zwischen Williamsfield und Island einige zeitweise

sehr anschwellende Quellen bildet.

Ich hábe nur den westlichen und zentralen Teil des

Poljes begangen und náher untersucht, iiber seine ostliche

Umrandung kann ich nur wenig sagen, da man wegen der

*) Reports on the Geology of Jamaica 165.
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Vegetation und der verháltnismássig kleinen Kontraste in

i
der Hohenlage nicht imstande ist, aus dem Eisenbahnzuge
bestimmtere Beobachtnngen herziistellen.

Auf der geologischen Kart der Snrvey-Geologen wird

,
in der náclisten Uairandung des Poljes ein breiter Saum des

j
'»Yellow limestone« verzeichnet, wenn man jedoch die auf-

riehtigen Aufzeichnnngen des Feldgeologen in seinem Report

liest, findet man stark angedeutet, dass sich dieser gelbe

Kalkstein von dem weisisen nicht gut Scheiden lásst, und dass

die (Irenze, welche ])eiden gegeben wird, hochst unsicher ist

' und daher nur willkúriich eingezeichnet wurde. Wenn man
bedenkt, dass keine Diskordanz zwischen beiden festgestellt

werden kann, dass auch lithologisch die Zusammensetzung
und ilire Variation in beiden so streng unterschiedenen Ho-
rizonten fast gleidi ist, wenn man dann R. T. Hiirs paiaeon-

tologische Bemerkungen liest, welche die áltere Unterschei-

dung als unsicher darstellen, kommt man zur ÚberzeuguQg,

dass man wahrscheinlich nur mit einem Komplexe der Kalk-

steine hier zu tun hat ; dass die Fliisse und Quellen nicht auf

der undurchlássigen Unterlage der gelben Kalksteine ent-

stehen, sondern auf dem Kalke dort, wo es das derzeitige Ni-

veau des unterirdischen Wasserstandes in der Kalkmasse

zulasst.

Ebenso doktrinár kommt mir vor, dass die das Polje

ausfiillenden Konglomeráte, Sande und Tone fúr ein hoheres

Niveau der »Upper Conglomerate Series« erklárt werden, die

^Ilter sei als der »Yellow limestone« und somit ein durch

Denudation der Kalksteinmasse aufgeschlossenes Fenster der

álteren Unterlage sein sollen. Ebenso wie in Luidas Vale

^ halte ich diese Massen fúr Poljenbildungen, die erst nach

der Entstehung des Beckens im Kalkliochlande hineinge-

schwemmt wurden und ihrem geologischen Alter nach wahr-

scheinlich jDleistozán sein dúrften.

Sie liegen sudlich von Oxford auf den Kalkbanken, die

auf ihnen entstehenden kleinen Wasiseradern verschwinden

in tiefer gelegenen Ponoen unter der Nordumrandung des

Poljes und es liegt kein Grund dafúr vor, die horizontalen

Kalkbánke, als transgredierend liber einem Aufl)ruche eines
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álteren Gebirges aufznfaissen. Die Sande und Tone sind in

einigen Eiuschnitten aufgeschlosisen iind zeigen einen gleichen

áhnliohen Charakter, wie solche Bildungen in anderen »Inte-

rior Valleys« Jamaica's. Diese Bildungen erheben sich ziem-

lich hober als dais tiefergelegene Terrain im westlichen Teile

des Poljes und konnen fiir eine Terrasse gehalten werden,

die bei einer griindlicheren Untersuchung sich wohl in zwei

Niveaus wird giiedern la&sen. Das tiefere Niveau hábe ich

in der Náhe der Briicke iiber One Eye River beobaohtet, das

etwa 15 m iiber dem Flusse ansteht, das hohere Niveau steigt

langsam und unmerklich an, durch Urwald, wo der Kalkstein,

und dichtes Gebiisch, wo die Poljenbildungen anstehen, der

náheren Untersuchung entzogen. Von Oxford hábe ich dieses

erhohte Niveau in der Eichtung gegen Evergreen gekreuzt,

da unweit von dern Negerdorfe steigt man in einen Einschnitt

in der Náhe der Eisenbahn, wo im Kalke Quellen entsteheu,

die sowie der Eisenbahn das notige Wasser abliefern, so auch

dem Rotten Gut einen Zufluss bilden. Das Niveau in der

Mitte des Poljes, das ich fiir eine Terrasse halte, reicht auch

noch iiber die Eisenbahn gegen Siidosten.

Nur durch den engen Kalkriicken von Balaclava vom
Oxford Polje geschieden breitet sich das grosse flache und

wasserreiche Becken von Appleton aus, dessen hydrographi-

schen Verháltnisise von Chas. B. Brown auisfiihrlich geschil-

dert werden. Diese Beschreibung ist so interessant, dass ich

mich entschlossen hábe, sie wortlich in der Anmerkung zu

wiedergeben.*)

*) Eeports on the Geology of Jamaica, S. 206.

The main source of the Black River is to the westward of

Island Estate Works, a.t which plaee it issues from a large and

deep pool of beantifuUy clear water holding no sediment in siispeu-

sion. It receives a large supply of water from the Blue Eiver

and Seven Eiver heads, which are sitnated ata he base of the

white limestone; from these sources the water, which

is ladn with calcareons matter, partly rushes ont horizon-

tally, and partly rises. The greater portion of this water joins

the Black River at Golden Grove. But som© of it, however,

sinks after passing Island ahout half a mile, rnns nnder

a limestone hill for fnlly a mile, and emerges at Union, where,

after a siihaerial eonrse of one qnarter of a mile, it sinks niider



Karststudien in Jamaica. g3

Ich ha.be leider luir von der Eisenbahn aus dieses Bek-
keu beobaohten konnen. Sein Boden ist ausserordentlich

flach nnd soli zeitweise grossen Uberscliweminungeii ausge-
setzt sein. Im siidlichen Teile, entlang der Eisenbalin, befindet

sich eine etwa 12 m iiber dem Niveau des Beckens anstei-

geude Terrasise, die stellenweise eine bedeutende Ausdehnnng
zii liaben scheint. Es war mir nicht mogiich festzustellen, ob
dieselbe Terrasse auch im Durchbruohe des Black River sich be-

findet, ob sie erst seit der Aufschliessung des Poljes, oder
noch wáhrend es nnr karstweise entwássert wurde, entstand.

Das Becken von Appleton liegt etwa 140—150 m iiber

dem Meeresniveau, ist etwa 10 lem lang in der Richtnng von
Union bis westl. von Appleton, bis 6 km breit in der Eich-

tung Siid-Nord und bedeckt eine Fláche von ca. 48 km^. Es
ist sicher ein noch spáter als das St. Thomas-in-the-Vale an-
geschlossenes Polje,

Das Polje »Queen of Spain's Valley«.

Die Eisenbahnstrecke von Appleton bis gegen Montego
Bav diirehsticht ein sehr interessantes mannigfaltiges Gebiet

und gewáhrt auch eine ttbersicht iiber ein weites Kalk- und
Karstgebiet. Eine náhere Beschreibung der geologisch wich-

tigsten Partien bietet E. T. Hill.

the Nassan Mountains to again emerge at the Bogue. The watei*

issniiig: from the cave called Mexieo Gulf is turbid and ladn with
débris. One eurious fact in oonnexion with this river is that it

very often flows for a few hours only in the day, whilst the

One Eye or Oxford River is muning steadily and coaitsantly into

the opposite end of the cave at Wallingdfrd. Some distance within

the cave there is a harrier of rock, which only allows the water
to pass when a sufficient qnantity comes to overflow it; hence

after showers of rain this condition is attained. When the water
in the cave is lower than the snmmit of the harrier it mnst find

an egress at the Seven and Blue River heads. The Black River has

no falls until it reaches Appleton; from this on there are nnnie-

rous sligth cascades of a few in heigth down to Maggoty, at

which pláce as well as ahove Breadnnt Valley there are some fine

and pietnresqne falls. This river is navigable to large boats from
its mouth to Barto, and one of its branches is navigahle up to

Elind.
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Von Montego Bay hábe ich die Tour iii das »Queen

of Spain's Valley«-Becken untemonimen, welches ein in Auf-

losung begriffenes Karstpolje ist. Von Montego Bay fáhrt

nian ostlich auf einer Strasse, die den nórdlichen Teil des

Montego River-Stromgebietes durchmisst. In iseinem Unter-

laufe bricht sich der Fluss in einem Karsthochlande durch,

sein obereš Einzugsgebiet liegt jedoch anf einem, als Denu-

dationsfenster von der niir m Relioten, Témoins erhaltenen

Kalkdeeke enblossten, álteren Gebirge der »Trappean Se-

rieis« oder »Cretaceoiis Conglomerates and Tiiffs« nach R. .T.

Hill. Ostlich von Adelphi iibersteigt der Weg die oberflách-

liehe Wasserscheide zwischen Slippery Gully, dem nórdlichen

Zuflusse des Montego River und dem Becken »Queen of

Spain's Valley«. Die Wasserscheide liegt etwa 130 m iiber

dem Meere in einem trockenen seieht verkarsteten Tale, nicht

weit westlich von hier bricht eine starke Karstquelle unter

Kalkfelsen empor, die wahrscheinlich auch von einem Teile

des Poljes den unterirdischen Al)fluss bildet. Von der Wasser-

scheide steigt man ab bis anf etwa 110 m und schon im Polje

selbst fáhrt man an ednem Teiche vorbei, der kiinstlich ein-

gedámmt ist wahrscheinlich auf der Stelle eines natiirlichen

Tiimpels. Ein seichter Wasserlauf auf der rechten Seite des

Weges entfernt sich in der Siidostrichtung aus der Šicht. Ich

])in bis Gales Valley gefahren, dort von den liber das Polje

aufragenden Kalkhiigeln Umschau gehalten, clann liber York

nad Deeside, an Weston Powle entlang gegen Wakefield,

dann iiber Phoenix nach Gales Valley, weiter úl^er Hampden
und der nórdlichen Umrandung des Poljes entlang nach Dum-
fries und wieder liber Adelphi zuriickgefahren.

Das Polje ist vollkommen flach bis auf die inselartig

aus demselben herausragenden Hiigel, die von der ununter-

brochenen Fláche des nórdlichen Teiles des Polje, zwei einst

selbstándige Einbuchtungen im Siiden von Gales Valley teil-

weise abschniiren. Es war friiher berlihmt wegen seiner jetzt

verfallenen Zuckerplantagen, die grossangelegte Bewásse-

rungswerke erforderten.

Das Polje ist durch Angliederung von friiher selbstán-

digen kleineren Karstwannen gewacbsen und es kanu nach

den Beschreibungen des »Survey«-Geologen geschlossen wer-
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den, dass frúher auch weiter ostlieh áhnliche Karstwannen
ebenso eng mit dem Polje zusammenhingen, die sind jedoch
schon von der riickschreitenden Erosion der Zufliisse des

Martha Brae Eivers einbezogen worden, und die zu diesem
uormalen Stromgebiete abfliessenden Quellenarme brechen
schou Breschen in die niedrige und unvollkommene Umran-
dnng des Poljes selbst, besonders im Siiden bei Deeside und
ostlieh von Wakefield.

Das Polje von »Queen of Spain's Va!lley« hat eine Fláche
von ca. 35 km^, seine Lange in der West-Ost-Richtung betrágt

etwa 7 km, die Breite in der Nord-Súd-Richtung 5—7 km,
die Hohe 100—120 m. Die Umrandung des Poljes ist niedrig,

nur siidwestlich von York ist sie hober (Cut Throat Hill)

und besteht da aus álterem Gebirge, wáhrend auf anderen

Seiten iiberall »White Liniiestone« ansteht und auch die insel-

artigen Hiigel im Polje selbst bildet. Das Alluvium, das den

iiberaus ebenen Boden des Poljes bedeckt, besteht teilweise

aus den Schottern und Sanden der »Traippean Series«, mei-

stens jedoch aus Terra rossa-artigem Gebilde, da>s eher als

alluvial gelten kann und stellenweise grosise Tiefe erreicht,

da die ziemlich tiefen natiirlichen und kiinstlichen »Ponds«

ziemlich háufig sind. An fliessendem Wasser ist die Poljen-

fláche arm, es scheint jedoch friiher anders gewesen zu sein,

bevor sich die normalen Stromgebiete des Montego River im
Westen und des Martha Brae im Osten und Siiden noch in

grosserer Entfernung befanden und das gegen das Polje zu

entwásiSierte Karstgebiet noch grosser war. Mit Alluvium aus-

gefiillte Ponore, die gewisis lange ausser Tátigkeit sind, breite,

flache jetzt trockene Flussbette geben davon ein sicheres

Zeugnis ab.

Von den kiinstlichen »Ponds« ist ein Teich in der Náhe
von York sehenswiirdig, der von zwei Quellen gespeist wird

und eine Fláche von 3—4 ha bedeckt. Von hieraus wird in

einem steinernen Aquaeduct ein Teil des Wassers gegen We-
ston Fowle gefiihrt, das andere fliesst gegen Siiden ab zu

tief eingeschnittenen von Bambusdickicht verwachsenen Ein-

schnitten der Quellarme des Roaring River, Nebenfluss des

Martha Brae River. Ostlieh von Deeside gibt es keine merk-

liche Wasserscheide gegen G-reenvale. Siidlich von Deeside

5
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sind schon tief eiugesclmitteii die Quellarme des normáleu

Flussgebietes, Ostlich von Wakefield und Phoenix uur kleiue

Inselhligel und kurze E-úcken ragen.etwas liber die ebene Fla-

che auf, tJberreste der frliher gewiss zusammenhángendeu

Umrandung. Auch im Norden von Hampden betrágt die Hóhe
des Kalksteinriickens nur 20—.30 m iiber der Poljenfláclie und

nur allmáhlieh wird er holier gegen Westen.

Spuren der alten Táler, das Polje von Whitney.

Schon den »Survey«-Geologen war es auffállig, dass das

Karstplateau Jamaica's einige Tiefenlinien aufweist, die

jetzt verkarstet und hydrographisch ohne Bedeutung sind,

jedoch in ihrem grossen Profile-Formen echter alter Táler

verraten.*) Wir haben die tief verkarstete Taiung, welche

von Luidas Vale gegen Norden fiihrt und deren wahrschein-

liche Fortsetzung in der Umgebung von Moneagiie, iiber das

Rio Hoe Becken nordostlich etwa zum White River zu suchen

ist, kennen gelernt. Weniger ausdrucksvoU und auch weniger

bekannt sind zwei anderen Tiefenlinien, welche von der Mitte

der Insel zur Nordkiiste fiihren: eine von Lowe River Basin

und Ulstern Spring nordwárts, die andere von Spring Gar-

den gegen das Stromgebiet des Martha Brae River zu. Die

beiden sind auf der Isohypsenkarte R. T. HllPs nicht ersicht-

lich, ich konnte jedoch ihr transversales Profil von der Ferne

aus wahrnehmen und bin iibcrzeugt, dass mian sie bei nálierer

Vermessung der Insel wird feststellen konnen. Eine andere

*) Eeports on the Geology of Jamaica, Parish of Manchester

by Chas. B. Brown. S. 165.

»At Poruš a small level fiat oecurs 450 feet above the sea;

from whieh pláce to Oxford the parish is traversed by an exten-

sive valley, the high lands from Williamsfield, Guy's Hill, Tiui-

buctoo and Greenland sloping- down to form a south-eastern

boundary, while the great continuons ridge of the Mile Gully

Monntain throngh Bethany and Ballynure, together with that of

the Blue Mountain, forms its north-eastern limits. A large and

ahnost level plain at Oxford, 670 feet above the sea terminates this

valley.*

Die Geltung dieser Bemerkung von Chas. B. Brown ist aller-

dings dahin zu korrigitren, dass Oxford Valley nicht mehr zu

diesem Talzuge gerechnet werden kann, da es viel tiefer und in

einer anderen Abdachungsrichtung gelegen ist
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Tiefenlinie fiihrt gegen Westen zu und sie ist durch das

Becken des unteren Hector's River, des Oxford Polje, das

Becken von Appleton charakterisiert. Sie kommunizieren tin--

terirdisch, was allerdings grundsátzlich mit der Morphologie

der Oberfláehe wenig zu tun hat, jedoch alte verkarstete TaW
bodeu verkniipfen sie auch oberfláchlich zu einem einst zu-

sammenhángenden Tale. Die jetzige Wasserscheide des

Hector's River und der nach Norden entwásserten Becken der

»Black Grounds« ist niedrig, viel niedriger als das die De-.

nudationsfemster des alten Gebirges umgebende Karsthoch-

land, jedoch dieser Umstand wird durch den viel rascheren

Verlauf des Erniedrigungsvorganges an dem intensiv zer-

furchten álteren Gebirge zur Geníige- erklárt.

Die am besten konservierte Talform ist diejenige, wel-

cher die Eisenbahn von Poruš nordwestwárts folgt. Es ist das

ein breites, verkarstetes Tal, dessen Boden von etwa 100, un-

terhalb Poruš bis iiber 400 m bei Green Vale steigt. Das Tal

ist jetzt verkarstet, kein fliessendes Wasser durchbricht die

Felseuriegel der kleinen Karstwannen auf seiner Sohle, es

sind bis jetzt auch keine direkten Spuren friiherer Flusstatig-

keit in demselben konstatiert worden, jedoch die morphologi-

sche Entwicklung der Insel zwingt zu der Annahme, dass es

sich liier wirklich um ein altes Flusstal handelt, welches durch

das Verkarstungsprozess grossen Veránderungen unterzogen

wurde. Hill und auch Spencer sind durch selbstándige ein-

gehende Studien der Insel und des ganzen amerikanischen

Mittelmeeres zu der tJberzeugung gelangt, dass das Kalkpla-

teau Jamaica's und damit natiirlich auch die Insel im oberen

Tertiár viel grosser war als jetzt und erst spáter durch Brii-

che und Senkungen auf ihre jetzige Grosse beschránkt wurde.

Das junge Karstplateau konnte nicht gleich unterirdisch ent-

wássert werden, die Kliiftigkeit des Gesteines war noch nicht

so stark entwickelt, um die tropischen Regenmassen aufzu-

nehmen, ein grosser Teil des auf die Oberfláehe der Insel fal-.

lenden Wassers musiste normál zum Meere abfliessen und so

wurden diese alten Táler geschaffen. Spáter beim Einbruch

der áusseren Inselteile wurde die Kiiste náher verlegt, durch

die Náherverlegang der Erosionsbasis wurde die Neigung zur

vertikalen, karstweise Entwásserung gefórdert und die Ver-
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karstung der alteu Talzúge setzte eiii unci hat sich den lokalen

Verháltniissen entsprechend in verschiedener Weise imid m
ungleichem Masse geáussert.

Von Poruš aus hábe ich eiiie Exkursion in das kleine

Whitney Eiver Polje unternommen. Der Weg steigt nordlich

von Poruš steil bis auf 400 iii auf breitem Karstriicken, wel-

cher dann in der nordostiichen Eichtung flácher zum Whitney
River Polje abfállt. Nordlich von der Stelle, wo der Weg den

Riicken kreuzt, steigt die Hohe der westlichen Poljenumran-

dung, im Siiden jedoch ist sie nur etwa 30 m niedriger und

eine Karstmulde mit vielen Dolinen und »Sinks« bildet die

Fortsetzung des Poljes in dieser Richtung. Die Sohle des

Poljes liegt um ca 60 m tiefer als die hochste Stelle des Weges,

also 340 m iiber dem Meeresniveau, seine Fláche misst etwa

3 hm^, bei miehr als 1 km Breite in dem breiteren siidliohen

Teile. Die ebene Fláche des Poljes ist mit iippigen Plantagen

von Bananen und Kakao bedeckt, das Wasser des vom Norden
hereinfliessenden Whitney River wird kiinstlich zur Beriese-

lung beniitzt und verschwindet in wenig deutlichen Felsspal-

ten am Siidrande des Poljes. Die Sohle des Poljes ist von

einer máchtigen Schicht Alluvium bedeckt, welches roth bis

chokolatbraun ist und meistens von der hereingeschwenunten

Terra rossa herríihrt. Die Kalkbánke, welche die umgebenden
Riicken bilden, lassen ein sehr máchtiges Residuum von Ter-

ra roissa zuríick. Da im Oberlaufe des Whitney River kein

Aufbruch des álteren Gebirges wahrgenommen wurde, kann

man schliessen, dass diese starke Terrarossabildung zu der

Ausbildung des oberfláchlichen Laufes des Whitney River An-

lass gegeben hat.

Eine Exkursion hábe ich auch in das Aufbruchgebiet

von Clarendon unternommen und auch das Tal des Pedro

River, welcher als Karstfluss seinen Lauf im Ponor westlich

von Luidas Vale endet, besucht, da jedoch diese Gegend nicht

mehr in den Bereich des Karstes gehort, war sie nur eine Ori-

entationstour, welche fiir diese Studien nicht von Belang ist,

da es mir durch bedauernswerten Zufall unmoglich gemacht

wurde die Grenze des oberfláchlich entwásiserten Gebietes und

der Savannah's in der ostlichen Umgebung des Cave River

Poljes, sowie das Rátsel des grossen Morasftes zu erforschen.
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Allgemeine Schlussfolgerungen.

Meine Reise durch das Karstgebiet Jainaica's umfasst
bei ungefábr 350 km Lange, dle Eisienbahnfahrten nicht mit

eingereclmet, einen grossen Teil desselben und wurde so ge-

wáhlt, um eine mogiiclist grosse Anzahl von Karstpoljen und
die im anderen Stadium der Entwickelung befindlichen »Inte-

rior Valleys« zu sehen. Die Untersuchungen liber die Poljen-

bildung waren der Hauptzweck meiner Reise und in dieser

Beziehung glaube ich recht wertvolle Resultate gesammelt
zu haben. Was die hydrographischen Fragen des Karstes an-

belangt, hábe ich nicht viel erreichen konnen, da der hydro-

graphische Beobachtungsdienst in Jaimaica noch iiberhaupt

nicht besteht und die Nachrichten, welche ich im Stande war
zu sammeln, sind nur sehr allgemein und unsicher gehaltene

Mitteilungen von Privatleuten, welche kein Kalendárium fiih-

ren und wenig Interesse an der Sache sielbst besitzen.

Bis auf einige Stellen kann ich in denselben Sátzen mei-

ne Erwágungen iiber die morphologische Entwickelung des

Karstgebietes von Jamaica resumieren, wie es auf dem IX.

Internationalen Geographen-Kongresse in Genf vor 6 Jahren

geschah.

Das Kalkplateau hat allem Anscheine nach wenig oro-

genische Storungen erlitten; es ist nur in der Mitte der Insel

lángs der Hauptaxe derselben in der Richtung W.-E. sanft

gehoben und die Schichten fallen allgemein unter sehr fla-

chem Winkel nach N. und S, ein; es kommen allerdings lokále

Ausnahmen vor, die zeigen jedoch wenig Verbreitung und

grosse Unregelmássigkeit, so dass sie nur als Folge einer

Gleichgewichtsstorung verursacht durch fortgeschrittene che-

mische Zersetzung der Unterlage erscheinen. Es durchlaufen

jédoch zahlreiche tektonisclie Linien das ganze Gebiet und

zwar vorwaltend in den Richtungen W.-E. und NNW.-SSe.

bis N.-S. — Dieselben haben den geologischen Aufbau der

Insel sehr wenig beeinflusst, bilden jedoch Leitlinien der

morphologischen Entwickelung der Oberfláche, indem sie

als leichtere Angriffspunkte die Wirkungen der chemischen

Erosion im Karstgebiete bestimmt haben. Dass diese zwei

Richtungen in der Anordnung der Karstwannen vorwalten,
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zeigt sich besonders klar in der eigeuartigen Karstlandschaft

Jainaica's, in der sogenannten »Cockpit couiitry«, wo die

Karsttnulden, blinden Táler und Dolineiireih.en in beiden Rich-

tungen verlaufen, fast unter rechtem Winkel sich kreuzen

und das urspriingliche Plateau in ein G-ewirr von stumpfen,

schroff abfallenden Hiigeln oder kurzen gezackten Riicken

zerteilen.

In das Karstplateau Janiaica's befinden sioh auch viele

echte Poljen eingesenkt, deren Vorkommen, da es dem Kalk-

plateau an durehgreifenden grossen tektonischen Storungen

mangelt, von einer besonderen Wichtigkeit fiir das Problém

der Poljenbildung ist. Im Einklange mit den Ausfiihrungen

Robert T. HilFs halte ioh dafiir, dass dieselbeu vorwiegend

cinrch die chemische Erosion ausgehohlt worden sind und
keineswegs tektonische Senkungsfelder darstellen. Der Wer-
degang eines Poljes, wie ihn Cvijic in seinen Studien iiber die

Karstpoljen Bosniens und der Herzegovina entwickelt hat,

passt vorziiglich fiir den jamaicanischen Karst.

Als »Interior Valleys« werden in Jamaica nicht nur die

echten Poljen verstanden, der Ausdruck bezeichnet keinen

speziellen morphologischen Typus, sondern es werden unter

demselben auch die Karstmulden (»Uvalas«) und sogar auch

die »offenen« oder »aufgeschlossenen« Poljen, námlich die-

jenig-^en, welche schon durch oberfláchliohe Fliisse entwássert

werden, verstanden. Bs geschieht so mit Recht, denn die Pol-

jen stellen nur ein Stadium in dem geographischen Zyklus

eines Karstgebietes dar. Der jamaicanisiche Karst bietet eine

Menge ganz klarer Beispiele zur Entwicklung und Zerstorung

eines Poljes, welche umso typischer sind, da sein tektonischer

Bau so einfach ist. Es gibt viele breite Kartmulden mit leicht-

welligem Boden, dem nur noch die Einebnung fehlt (Rio Hoe
Becken) ; manche Poljen werden in den zwei genannten Rich-

tungen von Dolinenreihen fortgesetzt, welche sich zum Poljen

so angliedern, dass nur kleine Felszacken wie Erosionsúber-

reste iiber die ebene Fláche sich emjporheben (das Becken von

Spring Garden und das Polje von Whitney). Bei einigen Pol-

jen (Queen of Spain's Valley, Cave River Valley) kann man
das Verwachsen einiger Karstmulden zu einem Polje klar

feststellen.
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Nur ein Teil der Poljen befindet sich in dem Reife-

stadium ihrer Entwicklung (Luidas Vale, Whitney Valley),

wo der Fluiss nur ein sehr flaches Bett besitzt und zur Ein-

ebnung der Poljen beitrágt; viele sind schon im Stadium. des

Verfalles, da die Fliisse sich ein tiefes Bett in die Ebene ein-

geschnitten haben und dieselbe wieder von neuem an eine un-

rubige, wellige Fláche bildet (Oxford Valley, Cave Valley)

.

Úberhaupt befindet sich die morphologische Entwick-

/lung des jamaicanischen Karstgebietes in einem stark fortge-

schrittenen Stadium des geographischen Zyklus. Nicht nur

war das Kalkplateau friiher viel ausgedehnter, sodass es bis

iiber die Umrisse der heutigen Insel hinausreichte, sondern es

wird das Gebiet der unterirdiischen Entwásserung immer klei-

uer, da die direkte oberfláchliche Drainage immer weiter um
sich greift.

Die grossten und schonsten Poljen der Insel haben schon

ihre hydrographische Eigenart eingebiisst, da ihr Abfluss in

einem offenen, tiefen und schmalen Kaontale sie verlásst (St.

Thomas-in-the-Vale, Appleton Valley), andere verfallen all-

máhlich demselben Schicksal — ihre Umrandung ist schon an

einer oder mehreren Stellen abgetragen (Queen of Spain's

Valley) — oder es teilt sie nurmehr ein schmaler, von 'tiefen

Dolinen besáeter Riicken von dem oberfláchlichen Einzugs-

gel)iete der normalen Fliisse (Oxford Valley)

.

Dass die morphologische Entwicklung des Karstgebietes

in Jamaica sich in einem stark fortgeschrittenen Stadium be-

findet, bezeugt auch die Tatsache, dass. die anhaltenden, rei-

chen Regengiisise der tropischen Regenzeit nie grossere, an-

dauernde tJberschwemmung der Poljen verursachen.

Entschieden sind die unterirdischen Hohlráume schon

so betráchtlich, dass sie imstande sind, grosse Wassermassen

ohne namhafte Stockung in kurzer Zeit iiberwáltigen zu kon-

nen. leh halte diesen Zustand fiir ein spátes Stadium in der

Entwicklung der Karsthydrographie. Die Karstwassertheorie,

wie sie A. Grund in seiner »Karsthydrographie« gegeben hat,

kann meiner Meinung nach nur fiir die praematuren Stadia

in der morphologischen Entwicklung eines Karstgebietes Gel-

tung besitzen, spáter weicht das >einheitliche Karstwasser im-

mer mehr den zuisammenhángenden Wasserstrángen, welche
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in tektonisch prádisponierten Richtungen entstehen und zu-

sammenhángende Hohlráiime sohaffen.

Es wurde namentlich von den »Survey«-Geologen ange-

uoinmen, dass der Boden der meisten Poljen bis zur Oberflá-

che des Grruiidgebirges eingesenkt ist, dais trifft jedoch bei ei-

nigen, die ich untersucht hábe, nicht zu. Die Konglomeráte,

welche da irrtiimlicb fiir áltere Bildungen gehalten werden,

sind jiinger als das Kalkplateau, bilden vielmehr Terrassen in

den Poljen und entsprechen wahrseheinlich der Kingston-For-

mation R. T. Hiirs. Scharf ausgeprágt haben sieh zwei solche

Terrassen im zentralen Polje Jain,aica's, im Luidas Vale, er-

halten, weuiger schon im Oxford Valley, in den anderen Pol-

jen, die ich untersucht hábe, findet man nur unsíichere Andeu-

tungen derselben.

Neu fiir die Wissenschaft ist der eigenartige Typus der

Karstlandschaft, welchen man in Jamaiea »Cockpit Country«

nennt und welcher auf Jáva aLs »Groenoeng Sewoe« oder

»Poentoek Sewoe« erscheint. Sein náhere Charakterisierung

in versehiedenen Stadien der morphologischen Enitwickelung

werde ich im zweiten Teile »Der Karststudien in den Tro-

pen«, welcher meine Studien in Jáva enthalten wird, wieder-

geben.
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XXI.

o zvláštním druhu konstrukcí.

Napsal B, Bydžovský.

(Pedloženo v sezení dne 19. ervna 1914.)

1. OlDecná úloha geometrická n-lio stupoi definuje n ele-

ment; z ní lze odvoditi úlohu definující jen m {< n) z tchto
element, je-li možno z rovnice //-ho stupn, jíž je óloha ana-

lyticky vyjádena, výkony racionálními odlouiti initele

stupn ni-ho. To pak lze uiniti v podstat ve tech pípadech:
a) Je-li známoi n— m koen rovnice.

b) Je-li dána jiná, po pípad nkolik jiných rovnic,

o nichž je známo, že mají s rovnicí danou celkem m koen
spolených. V jiistém smyslu jie zvláštním toho pípadem pí-
pad pedchozí.

c) Je-li dána jiná rovnice, po pípad nkolik jiných

rovnic, o nichž je známo, že mají s rovnicí danou spolených
celkem n— m koeoa.

Toimu odpovídají ti druhy zjednodušených konstruk-

tivních úloh:

«j Z ^ e 1 em e n t definovaných geometri-
ckou úlohou jest jich známo n— m

;
jest se-

strojiti zbývajících m.

b) Jest dána jiná, po pípad nkolik
jiných geometrických úloh, a jest znám o, ž e

tmto úlohám vyhovuje celkem m element
urených pvodní úlohou; jest je sestrojiti.

c) Jest dána jiná, po pípad nkolik ji-

ných geometrických úloh, a jest známo, že

Vstdík král. ("eské .špul. ii;nik. Tidi II. 1
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tmto úlohám vyhovuje celkem {n— in) ele-

ment urených pvodní úlohou; jest se-

strojiti zbývajících m.

Pro m = 1 resp. 2 obdrží se tak úlohy ešitelné pravít-

kem, resp. pravítkem a kružítkem.

Konstrukce typu a) vyskytují se asto v projektivní

geometrii; naproti tomu mi není známo, že by bylo kdy bývalo

výslovn upozornno také na úlohy typu b) a c),jež jsou theo-

reticky stejn oprávnné a obecnjšího rázu než úlohy typu a).

Provedu nkteré úlohy tchto druh; budou to skoro vesms
úlohy, jež se obdrží zjednodušením základní úlohy 4. st., totiž

urení prseík dvou kuželoseek.

2. Nejjednodušší úloha t^^u b) jest sestrojení s a-

mo družného elementu, spoleného dvma
s o u m í s t n ý m p r o j e k t i v n o s t e m. Mysleme si ob
projektivnosti v ad bodové na kuželosece. Sestrojíme di-

rekní osy obou tchto projektivnosti, t. j. pímky, obsahu-

jící samodružné body projektivnosti. Ježto ob projektivnosti

mají jeden samodružný bod spolený, protnou se ob osy na

kuželosece; prseík obou eší tedy úlohu. Je pak hned vi-

dti, jak by se lineárn sestrojily také zbývající dva samo-

družné body.

Tato úloha vede ihned ke konstrukci jednoho
prseík 11 dvou kuželoseek, o nmž je zná-
mo, že leží na dané pímce. Ob kuželoseky indukují

na pímce dv involuce, jež mají jeden samodružný bod spo-

J

léný; ten se sestrojí lineárn dle pedchozího. ™

Je-li známo, že na dané pímce leží dva
prseíky dvoukuželoseek, pak se tyto prseíky
ovšem sestrojí kvadraticky; ale také zbývající dva lze sestro-

jiti kvadraticky nezávisle na prvých dvou; bží jen o to, se-

strojiti jejich spojnici, což se stane lineárn užitím základ-

ních vlastností svazku kuželoseek. O tom není teba se šíiti.

3. Složitjší jsou konstrukce prseík dvou kuželoseek

v pípad, kdy nkteré z nach leží na tetí kuželosece. Tmto
úlohám pedešleme tuto úvahu: zvolme na dvou kuželiosekácli

Kj^, K2 po jednom bodu 0^, Oo, a sestrojme libovolnou kuželo-
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seku K procházející tmito dvma body. Zvolme na K libo-

,volný jiný bod O a ipromítnme jej z Oi na K^ do bodu 0\,
z O 2 na K^ do bodu O,'; svazek kuželoseek (O^, O2, O/, O2)

vytíná na K^ involnci
?"i,

na K^ involuci i^] stedy tchto invo-

lucí se sestrojí známým zpsobem lineárn. Je snadno nalézti

svazek kuželoseek, jenž vytíná na K-^ tutéž involuci i-^ a

k jehož basi náležejí body 0^, O2, O; tvrtý bod této^ base O/'

leží ovšem na K^. Práv tak se nalezne svazek kuželoseek

(Ol, O2, O, O2'), jenž na Ko vytíná involuci i^. Prostedni-

ctvím svazku (Ol, O2, O/, O2O jisou tyto nové dva svaziky

sdruženy projektivn; jsou tedy projektivní také ob ady ho-

dové, jez tyto dva svazky vytínají na K.

4. Užitím pedchozí úvahy lze ešiti tyto dv úlohy:

a) Jest sestrojiti jedenprseík dvou
kuželoseek, j e-1 i známo, že leží n a t e t í k u ž e-

1 o s e c e -.

b) Jest sestrojiti dva prseí k y dvou k u-

ž e 1 o s e e k, j e-1 i zná m o, že leží na tetíkuželo-
s e c e íT.

Zvolme na K dva body 0^, O^; sestrojme kuželoseku

Xi, jež náleží do svazku ureného obma kuželosekami da-

nými, a prochází bodem Oj;^) sestrojme kuželoseku Ko, jež

náleží do téhož svazku a prochází bodem O o. Kuželoseky K^,

Ko mají tytéž prseíky jako kuželoseky dané, tvoí však

s K útvar, jaký pedpokládá pedchozí úvaha. Jestliže K
obsahuje prseík X obou kuželoseek, protne kuželoseka

svazku (Ol, O2, O/, O2O, procházející bodem X, ob dané ku-

želoseky v tomto bodu, a ob kuželoseky svazk (Oi, Oo, O,

O/'), (Ol, O2, O, O2") tímto bodem urené protínají K v tém-

že bodu X; je tedy X jeden samodružný bod proj:ektivnosti na

K, o níž byla e v pedchozím odstavci. Sestrojme direkní

osu této projektivnosti; v pípad a) se pak úloha pevede

na první úlohu, v pípad b) na druhou úlohu o kuželosekách

v odst. 2.

^) Tato konistriikce pa-ovede se Idnieánn; v. mj lánek: »Kešení

zvláštníliio pa-oblému projekt ivnosti a jeho užití« v as. pro pst.

math. a fys. ro. XLIII., odst. 3.
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5. Znan jednodušeji se eší líloha: Jest uriti je-

den prseík dvou kuželoseek, je-li známo,
že zbývající ti leží na kuželosece K.

Nahradíme opt, jako v pedchozím, ob dané kuželo-

seky jinými dvma K^, K^, jež s nimi náležejí do téhož svazku

a mají s K po jednom známém prseíku 0^, resp. O^. Budiž

X hledaný prseík. Paprsek jím vedený nech protne K^,

K v bodech M, resp. N; ježto ady bod M, N jsou projektiv-

ní, jsou projektivní také svazky; jež se obdrží promítnutím

ady l)od M z bodu 0^ a ady bod N z 0^. Tyto dva svazky

vytvoí kuželoseku, jež prochází body 0^, 0^ a temi dalšími

prseíky obou kuželoseek, a je tedy totožná s K. Obrácen:
libovolný bod kužieloseky K promítnme z 0-^ na K^ do M,

z O2 na, K^ do N; spojnice MN obsahuje bod X. Sestrojením

dvou takových spojnic je bod X nalezen lineárn.

Pedchozích konstrukcí užijeme na nkolik zajímavých

úloh.

6. Jest známo devt bod kubické kivky
racionální; jest sestrojiti její dvojnásobný
b o d.2)

Sestrojíme známým zpsobem — lineárn — kvadra-

tické poláry tí bod kivky; tyto ti kuželoseky mají jediný

spolený bod, totiž práv dvojaiásobný bod kivky. Ten se

tedy sestrojí lineárn užitím konstrukce 4aj.

7. J e -s t u r i t i samodružné e 1 e m e n t y s p o-

lené dvma korrespondencím [1, 2] , daným
v téže ad bodové na pímce p.

Korrespoindenci [1, 2] peneseme na kuželoseku K, jež

se dotýká pímky p, títm zpsobem, že z každého bodu pímky
vedeme druhou tenu ke kuželosece. Tím se vjd:voí na K
involuce bodová o ose , souasn se sdruží projektivn ada
bod na pímce dané a na ose i. Ob tyto projektivní ady vy-

tvoí kuželoseku, jež má s K mimo p spolené další ti teny;
jejich prseíky s p jsou samodružné body korrespondence.^)

-) K této úLoze byl jisem vedieu pi koiiisltrakci eilliptické kiivky
6. st., v. mou pi-áci »Koiistriikce rovinných kivek šestého st. rodu
O až 3«, Rozpravy . A. t. II., ro. XXII., . 46., sti'. 17., pózu. 10.

") V. o tom podrobn Schroeter: »Di'e Theorie der ebenen
Kurven dritter Ordimi.ug« str. 20.
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Uime to s obma korreisipionden.ciemi; obdržíme pro

každou z nich kuželoseku, práv zavedenou. Jestliže ob
korrespoiudence mají jeden nebo dva samodružné body spo-

lené, urí se tyto body jako prseíky pímky s jednou, resp.

dvma tenami spolenými tem kuželosekám — ale to jsou

úlohy duálné k úlohám odst. 4.

8. Jest sestrojiti prseík dvou kubi-
ckých kivek, o nmž je známo, že leží na
d a n é p í m c e.

Ob kivky vytvoí na dané pímce dv korrespondence

[1, 2], jež mají spolený jieden samodružný bod; ten se sestrojí

dle pedchozího. Bží jen o to, sestrojiti ob korrespondence,

což se stane lineárn takto: kivka kubická je vj^tvoena

svazkem paprsk a svazkem kuželoseek, jenž je s ním pro-

jektivní. Tyto dva svazky vytínají na dané pímce korrespon-

denci [1, 2], v níž lze lineárn sestrojiti ti trojice bodové, totiž

ty, jež písluší tem rozpadajícím se kuželosekám svazku.

To však práv staí k urenosti korreispondence. Tuto kon-

strukci provedeme pro ob korrespondence.

9. Jako píklad konstrukce, jež se redukuje na kon-

strukci stupn vyššího než druhého, budiž ešena úloha:

Šest prseík d v o n kubických kivek
j^i", K^^ leží na dané k u ž elo s ece ÍT-; jest -še-

st r o j i t i zbývající ti prseíky.
Sestrojíme lineárn pímku p, na níž leží tyto ti pr-

seíky. Spojme dva body A, B kuželoseky K'*- pímkou a;

na té vytíná svazek kivek, urený kivkami K^^, K^^, ku-

bickou involuci. Do tohoto svaizku náleží také rozpadající se

kivka, jež se skládá z K'^ a pímky a. Sestrojme libovolnou

kuželoseku K, jež se dotýká pímky a; zpsobem vyloženým

v odst. 8. obdržime kuželose'ku K^, jež se dotýká pímky a

a jejíž další ti teny spolené s K protnou a v týchž tech

bodech jako kivka K^^; a kuželoseku K^, mající tutéž vlast-

nost vzhledem ke kivce A".,^. Ob kuželoseky K^, K.^ urují

adu kuželos^^Sek, jež na K vytvoí kubickou involuci teen,

jež penesena na a dává zmínnou kubickou involuci, vytvoe-

nou svazkem kubick5"ch kivek. Tena z bodu A vedená ke K
uruje jedinou kuželoseku této ady; této kuželoseky dotý-
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ká se také teaaa vedená ke K z bodu B. tvrtá tena, kterou

tato kuželoseka má spolenou s A', protne a v bodu C, jenž

s A, B tvoí jednu trojici kubické involuce. Bod C tedy leží

na pímce 'p- Opakujeme-li tutéž konstrukci pro jiné dva body

kuželoseky K'^, ol)držínie druhý bod 6" pímky p, ímž je tato

pímka urena. Její prseíky s obma kivkami pak jisou

dány korrespondencí [1, 2], již na ní vytvoí kterákoli z da-

ných kivek.
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Ueber das Verhalten der Harnsáure zum
lebenden Protoplasma von Protozoen.

Von
Antonín Štole. ^

Vorgelegt in der Sitzung am 19. Juni 1914.

Im Laufe meiner langjáhrigen Studien uber die phy-

siologisoh-chemisiohe Tátigkeit des lebendlen Protoplasmas der

Protozjoen wandte ieJi meine Aufmerksiainlíeit auch dem Ver-

halten der HariLsáure zum leberudein Protoplasma der Proéo-

zoen. mi. Es schien mir dies wichtig mit Ruoksioht auf die

Erolle, welcbe dlie Harnsáure im Stoffwechsál der hokeren

Organisonen spielt. Sobon vor einer E»eihe von Jahreii unter-

suchte ieh das Verhalten von Harnsáurepartikeln, die in den

Korper der Pelomyxa gebraoht wurden. Wenm die Ham-
sáurepartikeln im Protoplasma der Pelomyxa einem Um-
wandlung-sproz^s unterliegen, d. h. wenn sie aufgelost wiir-

den und. einem Oxydatiomsprozess unteírworfeín wáreui, um
noch dem Stoffwechsel zu dienen, wiirden sidi in ihrer Um-
gebung Vacuolen zeigen, in denen diese Pairtikeln aufgelost

wiirden. Es wurdie jedoch festgestellt, dajsis Partikeln d!er

Harnsáure im Protoplasma der Pelomyxa unzerstort bleibe^,

dass sie nidit aufgelost, soudem unverándert aus dem Korper
der Pelomyxa ausgeschieden werden.

Zum Beweise wurde ein Versuch folgendermaissen vor-

geníoanmen

:

Aus einem gTossen Versuchsglase, in dem Exempláre

der Pelomyxa geziiditet wurdeín, wurden vier Exempláre
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lierausgenommen uiid in ein kleines cylinclrisolies Glasgefáss

von 2 cm Breite unci 1^/^ cm Lange gebracht, welches mit

Wasser aus dem grossen Versiichsglase gefiillt wurde. Zu
den in dem kleinen Glasgefásse befindlichen Exeniplaren wur-

den Partikeln von Harnsáure gegeben, -woranf das Ganze in

das grosse Versnchsglas getauoht wurcle, wo es 24 Stunden
lang verblieb.

Bel der hiei-anf folgenden mikroskopischen Untersu-

chnng zeigte sich folgender Zustand der Exempláre: Sie sind

vollstándig unversethrt, iJire Bewegungen und ihr sonstiges

Yerhalten ,sind normál, und ihr Protoplasma end^hált eine

gTO>sse Menge a.nfgenommener Harnsáiirepartikeln. In der

Umgebnng dieser Partikeln sind keine Vacuolen zu sehen,

sie sind vom Protoplasma dieht umschlc>s.sen umd iiberhaupt

nielit aufgelost. Pie Exempláre wurden nach durchgefiihrter

PTntersuchung wieder in dem kleinen Glasgefásse isoliert, und
dieses abermals in das gTOsise Versnchsglas gebracht. leh sah

dann spáter, dass die Partikeln der Harnsáure aus dem Kor-
per der einzelnen Exempláre ohne jedwede Veránderung
ansgesehieden wurden, so dass am Ende des fiinften Tages
voní YersuchshegioQíne an die Exempláre bei der Untersuchung
ein von Partikeln der Harnsáure vollkoonniten freies Proto-

plasma zeigi:en.

Au.s der hier angefiihrten experimentellen Beobachtung
kann man scíiliessen, dass d i e H a r n s á u r e i m P r o-

t o p 1 a srna der P e 1 o m y x a sich w i e e i n E n d-

produkt des S t o f fw e c h s e 1 s v e r h á 1 1, welches

ohne jede Veránderung ans dem Korper der Pelom.yxa ans-

gesehieden wird.

Iii den folgenden Jahren unteršuchte ich weiter das A^^er-

halten der Harnsáure zum lebendeu Protoplasma der Proto-

zoen, und zwar in ihrer Verbindung mit der Base des Neutral-

rots. Ich beniitzte diese Verbindung, um neben einem aruieren

Zwecke mit Hilfe der Vitalfárbung leichter die Wirkungen
der Harnsáure verfolgen zu konnen. Als Versuchsmaterial

beuiitze ich Amoeha proteus und Spirostomum amMguum,.
Pas Hauptresultat der Untersuchuing bestand in der Feststel-

iiíng, dass die Harnsáure die Intensitát der
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V i t a 1 f á r b u 11 g u n d cl a d u r c h a u c h der s c h á d-

liclien Einwirkung des betreffenden Parb-
stoffes aiif das lebende Protoplasma der

. P r o t o z o e n v e r m i n d e r t.

Die Harnsáure, allein im Wasseí aufgielost, u. zw. in

der bei den Yersuchen gewohnlich verwendeten Menge, iibt

anch bei lángerer Einwirkung keinen waihrnehmbaren schád-

, lichen Einfluss auf das lebende Protoplasma der Ciliaten

(Spirostomum. amhiguuni) aus.

Die Hauptversuche wurden auf folgende Art vorgenom-

men: Eine 14 cm hobe Eprouvette von IV2 cm Dúrdimesser

wurde faist ganz oder bis zu drei Vierteln mit dem Wasser aus

der Wasserleitung (Flusswasser, beziehungsweise Quellwasser)

gefiillt. Ausiserdem wurden in die Eprouvette Kristallnadeln

von der Base des Neutrairots gebracht, u. zwar in der Menge
einer Federmesiserspitze, Damn wurde die Plússig^keit auf Sie-

detemperatur erhitzt, bis die Base aufgelost war und die

Fliissigkeit sich gelbbraun fárbte. Mit der abgekúhlten Fliiis-

sigkeit wurden sodann zwei gLeiche cylindrische Versuchs-

gláschen von 7 cm Lange und iiber 1 cm Durchmesser (die

Gláser A und B) gefiillt. Die in dem einen der Versuchsgfas-

chen {B) enthaltene Fliissigkeit wurde in die Eprouvette ge-

gossen und derselben eine Federmesiserspitze Harnsáure bei-

gemengt. Diese Fliissigkeit wurde bierauf zum Sieden ge-

bracht, bis die Harnsáure voUstándig aufgelost war und die

gelbbraune Fliissigkeit scbon rot sich fárJite, was den Bewéis

liefert, dass eine Salzverbindung der Harnsáure mit der Base

des Neutrairots entsteht. Die abgekiihlte Fliissigkeit wurde

ins Yersuchsgiáschen B zuriickgegossen, in beide Gláschen

wurde dann eine gleiche Anza.hl von aus derselben Ziichtung

stammenclen Versuchsexemplaren von Protozoen gebracht.

Die A^ersuchsexemplare verblieben dann weiter in den Glás-

chen, nur dass sie in bestimmten Intervallen herausgenom-

men, auf ein hohles Objektivglas gegeben und untersucht

wurden, um sukzessive die Einwirkung der Harnsáure in Ver-

bindung mit der Base des Neutrairots auf das lebende Proto-

plasma der Pi-otozoen verfolgen zu komien.

Als Beweis mag hier der Verlauf von zwei unternom-

menen Hauptversuchen angefulirt werden.
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V e r s u c h I.

In beide Gefáschen (A und B) wirrdeii je zwei, aus der-

selbeai ZíicMung stainimeiidie Exempláre der Aynoeba proteus

gegeben. Eine UntersTichuiig nacli zelin Stunden &rg&h fol-

genden Znstand: Bei den, aus dem Gefáschen A herausge-

nommienen Exemplaren waren die Nahrungsballen stark rot

gefárbt, die Vacuolen der Leucinikristállchen waren deiitlich

gefárbt, wáhrend bei den aus dem Gefáschen B stammenden
Exemplai^eai bloss eánzelne Nahrungsiballen sohwach gefárbt

waresn,

Niaoh weiteren 14 Stundeín: Die Exempláre aus Gláschen

A weisen eine stíirke intensive Fárbuug auf, die Exempláre

aus Gláscheai B zeigen mur bei den Nahrungsballen eine schwa-

cbe Fárbuug.

Nach Verlauf von Aveiteren 24 Stunden: In A wurde
ein Exemplár lebend und statrk gefárbt (das Protoplas<ma,

Nahrungsballen und die Vacuolen der Leucinkristállchen)

vorgefunden, dais zweiite Exemplár war tot. Bei den Exem-
plaren in B waren die NahiiimgTsballen deutlich gefárbt,

wáhrend die Vacuolen der Leucinkristállchen eine sehr

schwaohe Fárbung aufwiesen.

Nach weiteren 24 Stunden: Das im Gláschen. A zuriick-

gebliebene Exemplár wurde tot gefunden. Der Zustand der

im Gláschen B befindliohen Exempláre ist normál, die

Nahrungsballen derselben sind stark, die Vacuolen der Leu-

Xíinkristállchen jedoch ischwach gefárbt. Eines von den Exem-
plaren hatte sich geifceilt. Im Gláschen wnrden nur zwei Exem-
pláre gelassen.

Nach weiteren 25 Stunden, dann wieder nach Ablauf

von 24 Stunden: Der Zustand der Exempláre war unver-

ándert. Nach weiteren 48 Stunden: Die im Gláschen B ge-

haltenen Exempláre wurden nicht mehr lebend vorgefunden.

V e r ,s u c h II.

In beide Gláschen A und B wurde eine grossere Anzahl

von Exemplaren des Spirostomum amhiguwm gebracht, die

derselben Kultur entstaramtesQ. Als die Versuchsexemplare

nach Ablauf einei' halben Stunde untersucht wurden, war
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ilir Znstend folgender : Die im Gláschen A gelialtenen Exem-
pláre Aveisen eine rot Fárbiing der Nahrimgsballen auf, ihr

Kórper ist im ganzein schwach rot gefárbt. Die im Gláschen B
befindlichen Exempláre zeigen iiberhaupt keine Fárbung.

Nach Ablaiif vonweiteren II14 Stunden: Im Gláschen A
wurden die Exempláre nicht mehr lebend vorgefnnden, im
Gláschen ,B wíaren die Exempláre normál, frisch, nnr die

Nahrungsballen derselben waren gefárbt.

Nach weiteren 11 Stunden: Im Gláschen B sind die

Exempláre normál nnd bloss ihre Nahrungsballen sind, wie
fríiher, gefárbt. ;

In der Polge wurden die Exempláre drei Tage hindurch

immer nach 24 Stunden untersuchit, worauf der in : dieser

Richtung unternonamene Versuch abgeschlosisen wurde. Die

Exempláre wiesen ein normales Verhalten auf, und bloss die

Nahrungsballen derselben waren gefárbt. v Durch, die eben

dargestellte Methode fand ich, dass auch andere Purin-
s t o f f e die Intensitát der sohádlichen Einwirkung von

Neutralrotbase auf das lebendé Protoplasma der Protozoen

herabsetzen und zwar in minderem Grade als die Harnsáure.

Dies wurde bei den mit Xanthin und Guanin vorgenoanme-

nen Versuchen festgestellt, wobei als Versuchsmaterial Spi-

rostomum amhiguum diente.

Auf Grund der oberwáhnten Methode stellte ich ferner

fest, dass die Harnsáure selbst beim N e u t r a 1 r o t, d. i. beim

Chlorhydrat der Base von Neutralnot die Intensitát der sohád-

lichen Einwirkung auf das lebende Protoplasma der Proto-

zoen (Spirostomum amhiguum) herabsetzt, ebenso bei einer

ganzen Reihe von kiinst liché n, organischen ba-

sischen Farbstoffen.
Speziell wurden untersucht folgende Farbstoffe: Chry-

soidin und Vesuvin (Azofarbstoffe) , Fuchsin und Methyl-

griin (Trifenylmethanfarbstoffe) , Auramin (Auraminfarb-

stoffe), Pyronin (Pyroninfarbstoffe) , Chrysanilin (Akridin-

farbstoffe), Methylenblau (Thiazinfarbstoffe) , Safranin

(Azinfarbstoffe) , Thioflavin (Thiobenzenylfarbstoffe) und

Cyanin (Chinolinfarbstoffe).

Schliesslich wurde konstatiert, dass bei Verwendung

der ana-efiihrten Methode die Harnsáure auch die Intensitát
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der schádliehen Wirkimg (Toxicilát) des Alkaloids Chinin

auf as lebende Protopía siiia der Protiozoen heraljsetzt, wobei

als Verisucbsmaterial Spirostoma ambiguuDi diente.

Es wáre nioht unangebracht, auf Grund der angefiihrteii

Versuclie z-u erforsehen, ob d i e H a r n s á u r e n n d v e r-

wandte Stoffe die Intensitát der schádli-
ehen W i r k u n g andeier Stoffe auf da-s lebende Proto-

plasma der Protozoen herabseteen. Mit Riick šicht auf
die Bedeutung, welche der Harnsáure im
Stoffwechsel hoher organisierter Lebewe-
sen zukommt, ist es besonders wichtig zu
untersuchen, ob die Harnsáure auch bei
solchen die Fáhigkeit besitzt, die Toxici-
ta! bestimmter auf das Protoplasma der
Korperzellen schádlich wirkender Stoffe
herabzusetzen.

i



XXIII.

Nález trilobit v dia.

Prof. Celda Klouek.

Pedloženo v sezení dne 23. íjna 1914.

O dxcc nejspodnjší ásti Barrandeovy etáže D^ nebylo

co do píslušnosti jeho dosud ustáleného jednotného názoru.

Vtšina badatel mla za nepochybno, že cka patí ješt k si-

luru, kdežto nkteí, hlavn B. Katzer, ítali cha i ásten
d^i3 už ke kambriu. Katzer,^) který zastával názor ten se

znanou odvahou, vzbudil ale více odporu než souhlasu.

Já však sám musím doznati — a mne dvody Katzerovy
nepesvdily a leckteré nesprávné údaje faunistické zará-

žely — že mn názor sám byl jinak sympatickým. Zvlášt po

objevu Holubovy fauny Euloma-Niobe, kterážto Trema-

docská fauna nalezena dle C. r. Purkyn v horním 6if5
—

zdálo se mn s ohledem na analogické pomry ve Skandinávii,

že by aspo dia mohlo u nás znamenati horní kambrium.

Dosavadní chudé nálezy faunistické, skoro vesms jen

brachiopodi, nebyly ješt písn vdecky zkoumány, ale zna-

menitý Walcott vyslovil se, dle výroku Pernerova, že char-

akter brachiopod z diu se jemu nezdá kambrickým. Jiných

nález faunistických pímo rozhodujících, jako jsou na p.
trilobiti, z dif( však nebylo a také se na možnost takových ná-

lez v dic( ani nemyslelo.

^) Dr. F. Katzer: tJber die Grenze zwischen Kambrium nnd
Sikir in Mittelhohmen. Sitzungrsber. d. k. bóhm. Gesell. d. Wiss.

Praha 1900.

Vstník kr. -es. spol. uauk. Tída II.
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Vc vzala však v letošním srpnu neekaný náhlý obrat!

Po dlouholetém pátrání svém v chy zaal jsem loni piln

slíírat v (ka a to hlavn v horní rndé ásti jeho, pedpoklá-

daje, že její jemnjší materiál by mohl fannistické zbytky

spíše uchovat než hrnbozrnná droba spodního d^u. Za lofi-

sk^^-ch prázdnin našel jsem skoro všecky z horního chc. známé

))rachiopody i jehlice hub a k tomu ješt malinkého gastro-

poda co novinku. Povzbuzen tím pracoval jsem s velkou ná-

mahou letos dále y dia mezi Cerhovicemi a Strašicemi, nejen

v lomech, ale i na silniních hromadách štrkových, pokud

pocházel}^ z horního diu.

A práv tyto hromady silniní pm^edly mne na stopu

pekvapujícího, nikým snad neekaného nálezu trilobit v dia\

Našel jsem totiž na jedné hromad štrku brachiopoda Orthis

incola Barr., po nmž jsem už déle marn byl pátral. Pi hle-

dání dalším spatil jsem k velikému úžasu svému na jiném

kuse vedle Orthis incola malé žebro trilobita.

První moje myšlenka, piznávám se, nesla se k horní-

mu kambriu, než už druhý den ukázal se pi rozbíjení kus
fragment Asaphida, pak Cheirurida, druh to ist silurských,

ovšem vedle fragment neklamných Olenid, tedy dru.h pri-

mordialních.

A správné urení nalezených druh zatím nelze pro-

vésti, ježto materiálu mého není do-sud s dostatek, a také nelze

za nynjší doby opatiti hned srovnávací cizí materiál, je už

nyní nepochybno, že v našem d^a máme faunu smíšenou kam-

brickosilurskou.

Tudíž je horní a snad i spodní d^u pravý
Tremadoc a to spodní a tím doplnk horního
Tremadocu Holubova u K 1 a b a v y, který chová
mladší faunu E u 1 om a-N i o b e.

Objevem mým padají ovšem rázem veškeré pochybnosti,

domnnky a spory (Kayser, Wenzel, Brogger, Frech,

Katzer, Jahn, Pota, r. Purkyn a j.) o píslušnosti našeho

d^a Si vítzí názor W. C. Broggera, který už 1897 ve svém.
znamenitém pojednání »tT ber die Verbreitung der
\u u 1 o m a-N i o b e-F a u n a« praví, že dia i glaukonitické

písky v zemích baltských co usazeniny mlin moských ozna-
\
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oují doasné behy moe za doby fauny Euloma--Niobe- stjé
jako analogické vrstvy v South-Walesn.

Yedle nález faunistických potvrzuje správnost Brog-
GERovA názoru i vzezení petrefakt samých. Jsou vesms
rozibité, pa.trn píbojem, vyjma silné a klenuté skoápky
druhii Orthis, které bývají po vtšin celé.

Zbývá ješt pohovoiti o prvotním nalezišti, o vrstv
dotyné, jejím materiálu petrografiekém a o hojnosti výskytu
zkamenlin.

Jak praveno, našel jsem první známky naší nové fauny

na hromadách silniních. Musel jsem pak dlouho pátrati mezi

Cerhovicemi, Strašicemi a Sv. Dobrotivou, než jsem se do-

pídil píslušného lomu a vrstvy s trilobity v nm.
Vrstva ta je nepatrná, jen asi 20 cm, což ásten omlou-

vá i vysvtluje, že nebyla tak dlouho objevena, a leží asi ve

spodní tetin horního d^a. Materiál vrstvy té je svtlý, re-

zav skvrnitý, kemencovitý a místy dost rozežraný, patrn
po železném kyzu. Nkdy je i rohovcovitý a pechází ve své

horní i dolní ásti ve známou rudou drobu horního d^a.

Pední zkamenlinou vrstvy té je Orthis incola Bari\,

což mže být pokjmem pro všecka místa, kde se objevuje tato

Orthis.

Dále vyskytly se dosud 2 nové Orthis, nkolik rzných
Díscin, nové Oholelly, nová Cystidea, Linguly ajehlice
h u 1 ) vedle množství fragment z trilobit, z nichž silurské

jsou zatím v menšin. Fragmenty ty ukazují aspo k 8 rz-
ným druhm, kterýž poet dalším pátráním se ješt asi roz-

množí.

y Praze, v íjnu 1914.

Trilobitenfund in diu.

Prof . C e 1 d a Klouek, Prag-.

Resumé des bóhm. Textes.

Die seit langer Zeit offene Frage, ob dya das unterste

íilicd der Barraxdeschen Etage D^, noch zum Kambrium
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oder beréits ziim Silur zu záhlen sei, ist im diesjahrigeii Soni

mer nnerwartet imd definitiv gelost worden.

Der Autor hat iiach lángerein und schwierigem For-

schen iii den Fundorten diu spéci ell in der weiteren Umge-
bung von St. Benigna, Siidwestbohmen^ clas iiberraschende

Grliick gehabt in einem d:(( - Steinbruch eine kaum 20 cntm.

starke Schieht zu finden, welche eine Menge dei- seltenen

Orthis incola Barr. und zugleich, zu seineni groBten Erstan-

uen, auch E\'agmente von Trilobiten fúlirt.

Diese Steinschicht lieg*t im unteren Drittel der braun-

roten Grauwacke des oberen dxa, ihr Materiál ist jedoch eher

quarzitiseb, von lieller ]-ostiger Farbe und geht, noch in der

Scliieht selbst, nach oben und unten in die erwáhnte Grrau-

wacke íiber. Stellenweise ist das Mat^irial poros, stellenweise

liornsteiuartig.

Die bisjetzt gefundenen Trilobitenreste vertreten etwa

5 verscliiedene Arten, darunter Oleniden, Asaphiden imd
Cheiruriden,

Es ist somit eine Ubergangsfauna von kambrisch-silu-

rischen Mischung, welche zweifellos beweist, daB d^a w e-

n i g s t e n s i n s e i n e m oberen T e i ] und w a h r-

s c h e i n 1 i c h auch i n d e m c o n c o r d a n t e ii n n t e-

r e n, a 1 s T r e m a d o c z u g e 1 1 e n hat und z w a r a 1 s

u n t e r e s oder á 1 1 e re s T r e m a d o c, nachdem vor einiger

Zeit K. HojLUB bei Rokycany, Síidwestbolnnen, in cj^i die jiin-

gere Eídoma-Niobe-Fauna entdeckt hatte.^)

Demnach hat die Ansicht W. C. Bróggers gesiegt, der

in seiner meisterhaften Abhandlung »U Id e r die V e r b r e i-

t u n g der E u 1 o m a - N i o b e - F a u n a« bereits 1897 an-

nimmt, dia sei als Seichtwas|serablagerung das zeítweilige

Ufer des Euloma-Niobe-Meeres in Bohmen, was ja auch mit

den, wol durch den Uferwellensohlag, durchwegs zertriimmer-

ten Trilobitenresten libereinzustimmen soheint.

Es wáre noch anzufuhren, daB die kambrischeu Frag-

mente der Žahl nach bisjetzt die silurischen iiberwiegen, doch

') K. Holub im Bulletin interuat. cle TAcademie des Sciences,

de Bohéme, 1911 und 1912. »Neue Fauna in der Geg'eud von Roky-
caný< und »Ergiinzung'en«.
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^^d^d das wirkliehe Verháltnis clnreh weiteres Forschein erst

festgestellt, sowie clie Bestimmung der einzelnen Arten er-

iiioglicht werden konnen.

Zuletzt noch eiiie Bemerkung. Sind nach diesem íiber-

raschenden Fall die analogen baltischen und southwalesschen

Sedimente Avirklich durchaus trilobitenlos!

Prag im Oktober 1914.
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Vývoj kídel hmyzu.
Rudolf Kleka.

(Práce ze zoolog-ického ústavu eské university.)

(S 23 obrazci v textu.)

(Pedloženo v sezení dne 23. íjna 1914.)

Materiál a mikroskopická technika.

Ku práci této použito bylo za píinou srovnávání rz-
ného materiálu insect. Praeparovány byly zejména larvy

nkterých Orthopter, Pleeopter, Ephemeroideí, Trichopter,

Lepidopter, Dipter, Coleopter, Hymenopter a Rhynchot,

z tch j)ak vybral jsem si jednak za typické formy sloužící,

jednak pro snadnjší mikrotechnické zpracování hlavn sku-

piny Hymenoptera a Homoptera, skupiny to s rozdílnou meta-

morfosou, a z tchto opt vyvolil jsem si k pozorování nkteré
jejich vhodné zástupce.

Z Hymenopter dobe hodily se mi larvy Cynipid, jme-

novit Rhodites rosae a jejich parasiti luraci, hlavn rod

Orthopelma. Krom toho pozoroval jsem larvy rodu Cimbex,

Lophyrus, Apis.

Z Homopter zvolil jsem si rod Psylla a nkteré lar-

vy kís, obzvlášt larvy Aphrophora spumaria a Ptyleus

Imeatus. Abych obdržel správnj" celkový obraz vývoje, sbíral

jsem na jae vajíka Psyll na listech snesená (na p. na hruš-

ni) a pstoval vtviky s takovými listy v njakém výživném

fysiologickém roztoku (Knopv fysiologický roztok).

Vstník král. feské spol, nauk. Tída II. i
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V pozdjších dobách letních najdou se již na téže rost-

lin skoro všechna stadia, ponvadž celý jejich vývoj se po

celé léto až do podzimka opakuje. Teprve bu s uvadlým

listím zacházejí i larvy nebo asné mrazy udlají jejich životu

konec.

K mikroskopickému pozorování sbíral jsem hlavn
druhy Psylla pyri, crataegi, jejichž dosplé larvy jsou však

opateny hojným chitinem a proto se dají mikrotomem ne-

snadno ezati; za to lépe hodí se larvy Psyllopsis fraxinicola,

Triosa rhamni, urticae a convolvulli, jež jsou o mnoho mkšíl
a též k totálním praeparátm pro svou prhlednost píhod-j

njší.

Z fixáží použito bylo sublimátu s alkoholem absolutním

a s kyselinou dusinou, Perenyi-v roztok, samotný 90%
alkohol; nejlepších výsledk docílil jsem fixováním smsí
Carnoy-ovou po dobu 10, 15—20 min., ba i ^o hodiny.

Takto tedy upravený materiál byl po odvodnní zalé-

ván jednak pes cedrový olej a carbonium tetrachloratum,

jednak pes xylol asi do 45° parafinu.

K barvení ez užíval jsem rzných Ijarviv, z nichž

dobe osvdil se Van Gieson, Ehrlich-eosin, Heidenhein; nej-

jemnjšího a nejkrásnjšího zbarvení docílil jsem však bar-

vením brasilinem, který se vbec nejlépe hodí na kolorování

arthropodových praeparát, a jehož jsem pozdji také vý-

hradn užíval. Dobarvovati plasmatickými barvivy po brasi-

linu jest také možno, než není toho obyejn teba, ponvadž
klidnost mkkých tón distinktního zbarvení brasilinem pedí

j

nkdy zbytené a nehezké dobarvování.

Podle methody, kterou mi laskav sdlil p. prof. Dr. F.

Vejdovský, poínal jsem si pi barvení brasdinem asi takto:

Praeparáty na podložních sklíkách piilepené nechalJ

jsem v 70% alkoholickém nasyceném roztoku ferriamonium-^

sulfátu více než 10 min. (nkdy i V2 hodiny, jak toho poteba^

vyžadovala), pak jsem praeparát vyal, opláchl 70% alkoho-

lem a penesl do 0-5% roztoku brasilinu v 70% alkoholu. Tu]

možno nechat ezy až se potebn zbarví, anebo po jedné ho-

din opt dáti do roztoku kamence, kdež se ezy differencují.

Kontrola diferencování se dje pod drobnohledem.
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Když byl .brasilin kamencem z praeparátii podle pote-
by vytažen, opláchnou se ezy 2—4krát absolutním alkoho-

lem a pomocí xylolu uzavrou se do kanadského balsámu. Tím-
to zpsobem, provádí-li se správn, docílí se pekrásných
zbarvení a pekvapujících výsledk. Nezdaí-li se zbarvení

po prvém pochodu, teba moení v kamenci optovati.

Na totální praeparáty dobrých výsledk podávalo bar-

vení alkoholickým i vodnatým boraxkarmínem a pikrokarmí-

nem. Za úelem pozorování tracheálného systému a vstupo-

vání tracheí do kídel uzavíral jsem živé larvy Psyllopsis

fraxinicola do glycerinu, kde pak bylo možno sledovati tra-

chee do nejjemnjších vtviek rozvtvené.

Zalité praeparáty byly ezány od 4—8 a a praeparáty

ez kresleny byly Keichertovskou kreslicí komorou pi
rzném zvtšení od 100—2000; totální praeparáty, jejichž

kontury byly kresleny též pomocí komory, pozoroval jsqm

pi malém zvtšení od 80— 150.

Objektiv používáno bylo Reichertovských, zejména 3,

7a, homogenní immerse ^/ig; z okulár 1, 3, 5 a ku mení
velikostí mikrometrického okuláru . 3. Živé ol)jekty pozoro-

val jsem pod binoculárním mikroskopem Grreenoughtovým.

Na tomto míst naskýtá se mi píležitost, abych vzdal

upímné díky slovutnému pánu prof. Dr. Frant. Vejdovské-

MU, editeli zool. ústavu eské university, za vzácné a cenné

rady a pokyny i za laskavé zapjení nkterých praeparát

a odborné literatury. Také dovoluji si zde podkovati p. prof.

Dr. Al. Mrázkovi za ochotné zapjení nkterých knih a p.

Dr. Bon. EJKO VI, assistentu zool. ústavu, za mnohou radu

v oboru mikroskopické techniky.

Všeobecná ást.

Vývojem kídla hmyz zabývala se již v dívjších do-

bách celá ada autor a etné práce v oboriT tom vykonané

pinášejí mnohdy zajímavé náhledy. Obzvlášt otázka pvodu
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a vzniku kídel dlouho byla nerozhodná pro. nkolik názor

v té vci i3anu jících.

Zajímavé je, že starší práce (Agassiz 1850, Semper

1856) správn vykládaly vznik kídel z hypodermálné vrstvy

obaln tlního, pozdji však. tento výklad byl zatlaen do po-

zadí a nvádn byl ješt jiný názor, který hlavn Weismann

(1864) do literatury uvedl svou prací o Muscidech.

Tu vykládá o primárních základech kídel, že vyvíjejí

se prý >^als Wucherungen der peritonealen Haut der Tra-

cheen«. Jeho názory sdílel Gegenbauer (1870), Landois

(1871) a pozdji i Ganin (1876).

Ale v druhé své práci roku 1866 lící Weismann pvod
kídel u komára Corethra plumicornis již v docela jiném

smyslu. Uvádí, že základy kídel povstávají z hypodermis

a sioe nikoliv embryonáln, nýbrž mezi posledním svlékáním

pokožky larvové a stadiem pupy. Tak tedy stál svými vývody
ped dvojím pvodem kídla. Podle toho také rozdlil hmyz
na insecta discota a insecta adiscota.

Na urito rozhodl o zakládání a vývoji kídel Devvitz

roku 1881 ve své práci »Ueber die Flíigelbildung bei Phry-

ganiden und Lepidopteren« a ped tím (1878) v píspvku
k vývoji postembryonálného tvoení okonin insekt v ten

smysl, že se základy kídel — imaginální terky — zakládají

ped posledním svlékáním larválným blízko koene noh;

vznik jejich vykládá »durch gleichzeitige Verdickung und

iSpaltung der Hypoc!ermis«.

To potvrzuje též Pancritius (1884), jenž základy kídei

studoval u Lepidopter, Hymenopter a Neuropter. U Myrme-
leona shledal, že základy kídel poínají teprve na larvách

dvoulet5'ch; našel je »in einer Tasche versenkt und von einen

Chitinpfropf mit Scheide umhiillt«. Poukazuje také na vy-

soký cylindj-ický epithel v základech kídelných. U Hymeno-
pter (Cimbex) našel imaginální terky v stadiu pseudoaym-
fálném.

Roku 1887 konal Rehberg pozorování na Blatta (jcrnia-

nica. 1 došel k lomu názoru, že žilky, v nichž trachee probí-

hají, vznikají, jak též Kruger z jeho pojednání uvádí, »durch

das Gegeneinandervvuchern der beiden FliigellamellenK, a že
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jsou tak zbytky dutiny tlesné. Je toho mínní, že lympha
vniká do prostor mezi bukami lamellovými, ale nemá k to-

mu dosti dkaz a doklad.

Pozdjší autoi G. E. Adolf a van Eees (1889), a to

hlavn poslední, pevn a na jisto rozhodují o tom, že imagi-

nální terky vznikají hypoderrnáln a to tak, že nejdíve se

hypodermis vchlipuje do dutiny tlesné, pak se opt utvoí
záhyb a hypodermis se vyehlípí ven. Eees pozoroval v kídie

tuková a lymfatická tlíska, která již 1885 od Kowalewsky-
ho a pozdji od Scháffera (1889) byla popsána. Myslí, že

pronikají základní biánu a tak se dostáva.jí do kídel.

Vznik základní blány vykládá hypodermáln a ne tedy,

jak Semper íkal, že povstává z mesodermu. Dále uvádí, že

žilky jsou zbytky' dutiny tlesné a žebra kídel klade ve spo-

jitost s tracheami, kteréžto prý se pemují v žebra.

Roku 1890 zabýval se ^'^erson vývojem motýlích kídel

u Bombyx a nasel imaginální terky na velmi mladých lar-

vách; vyslovil nepotvrzenou a nijak odvodnnou domnnku,
že by imaginální terky vznikaly z pemnných stigmat ru-

dimentních; Bonsdorf (1890) u Coleopter všímal si hlavn

pomru í". zv. žilek v krovkách.

Dležitjší význam má J. Carriére a O. Búrcer

(1897) ; tito podali práci o Chalicodoma muraria, kde popisují

na truskách imaginální terky jako jednoduché stluštniiiy

hypodermální; ped nimiž již pak i Mayer (1896) uvádí, že

imaginální terky jsou jednoduché záhyby hypodermis.

Vývojem kídla u brouk zabýval se E. Krcer (1898).

Bére zetel hlavn k vývoji krovek, kteroužto otázku

pracovali též Kolbe (1885), jenž považuje prostory mezi

tekováním (Punktstreiíen) na krovkách brouk za rudi-

mentní žebra nebo žilky, Dewitz (1878), Bonsdorf (1890),

Hoffbauer (1897), O. Heer (1897), Adolf (1889) a m. j.

Krger provádl svoji práci na Tenebrio inolUor,

Lema asparagi a Lema merdigera. Rozhodn odporuje mí-

nní Versonovu, že by základy kídel mohly vznikati z pe-

mnných, rudimentních stigTnat; výslovn na konec své

práce uvádí mínní V. Grabera (1889), daB sich die Insekten-
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flijgel primar, plácal mil. folgeiuler Austiilpiuig bilden, imd

dass die thylacale Entwicklimg etwas socuiidár Erworbenes

ist, ... a dále praví »l)ei den Coleopteren fand ieh die rudi-

mentáren Stigmen getrennt von den Flugelanlagen«. Srovná-

vaje pak elytry brouk se zadními kídly, zastává názor, že

krovky jsou spíše senkundárním útvarem, nežli primárním.

V asopise American Naturalist podávají Comstock a

Needham (1899) obšírné pojednání o kídle hmyzím a ku

konci práce uvádjí též data o vzniku kídla; svá pozorování

konali na Hippodamia 13-punctata. Také oni praví, že post-

embryonálné zakládání se kídla dje se z hypodermis »each

wing begins as a diskshaped thickening of the hypodermis,

which was first observed when the larva was about one fifth

grown«. Popisují též vznik tracheí v kídle a podávají pe-

hled pomr žilek u rzných druh hmyz.

Dkladnji o vzniku tracheí píše K. Šulc (1911) v práci

»Uber Eespiration, Tracheensystem und Schaumproduktion

der Scha.umcikadenlarven«. Pojednává tu o celém tracheálním

systému u Aphrophorid a líí vstupování tracheí do prvo-

kídel u Philaenus lineatus. O pomrech tracheálných v i^ed-

ních kídlech larev praví na rozdíl od Comstocka-Need-
hama: »Bei der sehr jungen, krzlich ausgeschlpften Larv
sind in den schon vorhaudenen, kurzen Fliigelscheiden keine

Tr. alae propriao walirnehmbar, es ist uur die Tr. alae ante-

rioris basalis transversa und zwar deutlich kontinuierlich

eutwickclt, vorhanden; es ist zu bemerken, daB sie nicht, wie
Comstock-Needham anhegen, »as a hranch of the dorsal lon-

gitudinal trachea of the thorax«, sondern als ein Ast der

kurzen Tr. mesopedoalaris anterior vorn, und der mesope-

doalaris posterior hinten entsteht.«

Marshall (1913) popisuje vývoj kídel na severoame-

rické form Trichopter Píatyphylax designatus. Zakládání

kídla dje se z hypodermu složitým vchlipováním a vyohli-

pováním. Na poátku jisou kídla v i^eripodiální dutin, po-

zdji tuto opustí a stanou se zevnjšími. Trachee nevstupují

prý do vyvíjejících se kídel; v mladších stadiích nalezl jeu

na basi prvokídla nepatrné vtviky tracheálné a teprve,

když kídla se stala zevními v pupálném stadiu, bylo prý
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možno pozorovati vnikání tracheí z podélné vtve tlní

traehee.

ást speciální.

O vzniku a vývoji kídel u insekt vyslovuje Dewitz
domnnku, že se kídla u všech druh hmyz zakládají a vy-

víjejí stejným zpsobem.

Ta myšlenka je také v podstat správná. Nebo pvod a

celý další vývoj kídel probíhá po stránce histologické u rz-
ných skupin insekt obdobn; jen obzvlášt zevní odchylky,

o nichž pece možno zde mluviti, totiž jak se zakládání a rst
na zevnjšek representuje, spoívají ve zpsobu celkové me-

tamorfosy hmyzu.

U insekt s dokonalou promnou neprojevují se zevn
v stadiu subnymphálném vyvinuté již lamelly kídlné,
ukryty jsouce pod tlní kutikulou. Naproti tomu larvy hmyzu
dokonalou promnu vykazující, dostávají za krátkou dobu po

vylíhnutí po stranách tla vákovité, chitinové pochvy kí-
dlné.

Diference, které objevují se až ve stadiu subimag u hmy-
z, jejichž pední kídlo vzhledem svým liší se od zadního

(na p. u Coleopter, Hemipter, Trichopter) a to bu úpln
nebo aspo ásten, nelze považovati za njaké odchylky

celkového a povšechného vývoje kídel hmyzích, ponvadž
všechna tato zrznní pedního kídla od zadního nastávají

teprve jaksi v posledních chvílích vývoje hmyzu; pvod a

vývin kídel až do momentu diferenního byl jednostejný

tak, jako u hmyz, kde kídla pední od zadních nedoznávají

znanjších rozdíl specifických, krom tvaru, velikosti a

uspoádání žilek.

Porovnávání typu vývoje kídla u hmyzu s dokonalou

a nedokonalou promnou pináší podobný obraz vývoje, od-

cliylky, které se nikoliv v pvodu kídla, nýbrž jen ve zp-
sobu a zevním projevování naskýtají, dlužno uvádti v sou-

vislost s metamorfosou samou.
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tírudní hypodermis Psyll jest jednovrsteviiá s bukami
tvaru kuibického a s eliptynými velikými jádry. Na druhém

a tetím lánku hrudním, nad druhým a tetím párem noh,

pone tato hypodermis znan bujeti a buky rozmnožují se

vihled vzhledem ku okolní vrstv hypodermální. Toto

vrstání hypodermis poíná se u Psyll nkolik dní po vy-

líhnutí.

Když se totiž larvy vylíhly z podlouhlého vajíka, lze

na nich pozorovati místa, kde vývin budoucích kídel pozdji
má nastati. To jsou imaginální terky kídlové.

Larva vylíhlá jest asi 0-3 mm (Psylla pyri) dlouhá, oby-

ejn barvy svtle žluté s tmavohndými, pravideln po tle

Obr. 1. Larva Psylly (P.pyri).

První stadium. (Obj. 3. ok. 3.)

rozloženými skvrnami. Po stranách hrudi nad druhým a te-
tím párem noh jsou podobné skvrny, skoro tyhranné, na
meso- a metathoraxu. (Obr. 1.)

Pod tmito skvrnami, za nkolik dní po vylíhnutí se

larvy (3—5 dní), hypodermis tlní roste, její buky se zmno-
žují, zveliují, tvoíce na zevnjšek malý, ne mnoho znatelný

hrboulek. (Obr. 2.)

Tak se vzrstem hypodermis nastává v záptí nepatrné

vychlipování prvopoátk kídel, ímž buky vychlipující

se hypodermis jsou sestaveny jaksi centricky svými vnitní-
mi póly do stedu vychlípeniny. Basální blána hypodermis
vychlipuje se zárove do stedu hrboulku.
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Zevn obalen je tento hrboulek zmnožené hypodermis
chitinovou kutiknlou na dorsální stran s tmavým pigmen-
tem, jenž tvoí svrchu zmínné skvrny, jmenovit nad místem
budoucích kídel, opatenou ostny, obzvlášt na ventrální stra-
n, kde záhyb hypodermis je patrnjší.

Toto larvové stadium mí u vtšiny Psylloideí asi již
1-3 nnn.

Obr. 2. Imaginální terek
kí del {pí6.vez).(Psyla Pyri).

Hy, hypodermis tlní; Im,

imaginální terek; Tr, trachea;

T, tuko v. tleso ; M, svaly. (Hom.
im Vi8. ok. 3.)

O tmavých skvrnách v kutikule nad základy kídel zmi-

uje se též KiiÚGER u larev Tenebrio molitor a Marshall po-

zoroval je na larvách Platyphylax disignatus (Triohoptera)

.

Skvrnj^ ty jsou v kutikule hypodermis obalující, nemají však

njakého významu zvláštního. —
Rst hypodermálních základ kídel pokrauje.

Na hranici zmnožené do délky hypodermis kídelní a

hypodermis matené povstane nepatrný záhyb do vnit tla,

naež opaným záhybem vychlípí se kídelná hypodermis opt
ven a tímto prohnutím utvoí se jakýsi vákovitý útvar

ukrytý však dosud chitinovým kutikulárním obalem tlním;

zevn jeví se pak na hrudi larvy po stranách tla jako, jak

bylo již pii^omenuto, malý hrboulek. (Obr. 3.)
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Základy kídel jsou stsnány pod starou kutikulou tlní,

kterážto v tomto stadiu ped prvním svlékáním nahrazuje

se novou, vylouenou ze zmnožené hypodermis a tento nový,

tenký a ne úpln zchitinisovaný obal s ostny na ventrální

stran, zstává pod starou kutikulou ukrytý.

Pak tedy nastává první svlékání staré, tsné ehitinové

pokožky.

Obr. 3. Vychlípená
hypodermis kí del-

ná (Psylla pyri), ped
prvním svlékáním larvál.,

pi. ez. Hy, hypodermis
tlní; Im, prvopoátky
kídla; M, svaly; T, tuko-
vé tleso. (Hom. im. Vi8>

ok. 3.)

Im

Obr. 4. Zprohýbaná hypo-
dermis tvoící prvopo-
átky kídla (pi. ez tlem
Cimbex). Hy, hypodermis tlní;

Im, základy kídel; Bs, basál. blá-

na; Ch, ehitin. vrstva; Tr, trachea;

T, tukové tleso; P, peripodiální

dutina. (Obj. 7a, obr. 3.)

Základ prvokídel u Psyll, Ptyelus (Homoptera) a též

i u saranat (Ortlioptera) objevuje se, jak jsem pozoroval,

za nkolik dní po vylíhnutí.

O aise, kdy poíná zakládání se kídel u hmyz vyslo-

vují se rzní autoi rzn. Krger i Comstock a Needham
popisují objevení se imaginálních terk kídelných u brouk
ped posledním svlékáním larvovým, což mohu i já potvrditi

z pozorování na larvách mandelinek.
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I Dewitz (1881) našel základy kídel u Phryganid a Le-
pidopter taktéž ped posledním svlékáním, n Myrmeleona
popisuje Pancritius (1887) imaginální terky v larvách až
dvouletých, kdežto opt na Platyphylax designatus byly od
Marshalla shledány již v asných stadiích larvových.

m ' Na Rhodites rosae a u lumka (Orthopelma) žijícího

T hálkách šípkovj^ch a u jiných vos objevují se prvopoátky
kídel až ku konci stadia larvového. U Cimbex našel jsem
imaginální erky v pokroilém stadiu housenky, rozdíln
tedy od tvrzení P. Pancritia, že by prvopoátky kídel
u Cimbex vznikaly až v nvmfálných stadiích.

I
Tu však (Cimbex, Rhodites, Orthopelma a j., zpravidla

tedy u hmyz s holometabolií) probíhá prvopoátený vývoj
kídel ponkud odchyln, nežli jak lze pozorovati na píkladu
shora vylíeném u Psyll (hemimetabolie)

.

Na píklad u Cimbex nad druhým a tetím párem zá-

klad noh hypodermis jednovrstevná, složená z bunk nízce

cylindrických, zmohutní a stává se vícevrstevnou.

V záptí se zmnožením nastává i proh^^bání se hypoder-
mis kídelné. Na rozhraní zmohutnlé vrstvy a to jak na
dorsální, tak obzvlášt na ventrální stran tvoí se záhyb

dovnit tla a stední ást hypodermis, ocitnuvší se tak v ja-

kési prohlubin, prohýbá se zase na venek, tedy v opaném
smru. (Obr. 4.)

Buky hypodermis v základech kídelných vyznaují
se i)lasmou se strukturou vláknitou; base bunk pipojeny
jsou vláknit k basální blán hypodermální, kterážto však

nesleduje prohýbání hypodermis a nevstupuje do základ
Mídel, nýbrž obkliuje a oste oddluje vychlípenou ást

a jemnými j)lasmatickými nitkami mezi sebou propletenými

souvisí s bukami hypodermis. Celek je obklopen chitinovou

vrstvou tla, která i zárove proniká a vsunuje se do prostoru

peripodiálního, uzavírajíc jej a obklopujíc i základy kídelné.

U tchto larev imaginální terky pokryty jsou celkovou kuti-

kulou tla a tím iipln na zevnjšek utajeny.

Podobným zpsobem tvoí se základy kídel u Rhodites,

'Orthopelma, Apis; nepozoroval jsem však na kutikule tchto
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njaké vnjší orientace v místech budoucích kídel. — Tak
tedy tvoí se základy u tohoto druhéhu typu vývoje kídel.

Nyní opt povšimnme si dalšího vývoje kídla u Psylly.

Jakmile se totiž larva vysvlékne ze své staré kutikuly,

základy kídel, díve pro nedositatek místa pod starou po-

kožfcou stsnané, se natáhnou a ped tím již obdané chitino-

vou kutikulou, dosud mkkou a poddajnou, representují se

nyní na zevnjšek jako malé, ploché, vákovité útvary po

stranách hrudi. (Obr. 5.)

Na píném ezu tímto základem kídla lze spatiti pod
chitinovým obalem kutikulární vrstvy, ktei'á na ventrální

Obr. 5. Larva s pochvami kídelnými.
(Psylla pyri.) Pu P^, pochvy kídelné.

(Obj. 3, ok. 3.)

stran má etné ostny, vychlípenou hypodermis kídelnou
z matené tlní hypodermis lamellovit do délky prodlouže-

nou, jejíž ob ásti dorsální i ventrální se k sob pipojily,

basálními blanami bunk hypodermálných, které zde vsunují

se mezi lamelly kídelné. V tomto stadiu možno poprvé pozo-

rovati utvoení se dutiny žilek a vstupování tracheí do zá

klad k-ídel. (Obr. 6.)

Až dosud nevstupovaly trachee do kídel; podélná, vzhle-
'^

dem k tlu, vtvika tracheálná (Trachea alae aaiter. basalis

transversa) probíhala na basi prvokídel, nevysílajíc žádných

postranních výbžk do kídel. (Obr. 7.)

V tomto stadiu tedy lamelly kídelné po celé délce svý-

mi basálními blanami k sob piložené utvoí uvnit podél

i
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kratikého kídla dv malé, úzké dlouhé dutinky, na prezu
tvaru pibližn okrouhlého, ohraniené uvnit basální blanou

obou vrstev li;^^odermálných.

Tmito dutinkami prvotních žilek vchází teninké vt-
viky tracheálué, oddlujíce se z trachey alae anter. basial.

trans.; to také již K. Šulc ve své práci »tTber Respiration,

Tracheensystem und Schaumproduktion der Schaumcikaden-

larven« uvádí a praví, že tracheo nevnikají u velmi malých

larev Philaeniis lintatus hned do prvopoátk kídel, nýbrž

Obr. 6. Vstupování tra-
cheí do pedního kídla
{Psyllopsis fraxinicola). Tr, Tra-

chea alae ant. bas. trausw.; a,

b, první vtviky tracheál.; (a,

costoradiální; b, cubitoanální);

/ /Sí,Stig-maprvní;i/S', Stigma
druhé; Pj, kídlná pochva

pedního kídla.

Obr. 7. Prvé stád. kídla
Trachee dosud nevstupují do

prvopoátk kídlných. P,,

pochva pedního kídla; /. St,

prvé stig-ma; //. St, druhé stig-

ma; Tr, trachea alae ant. bas.

transw. (Psyllopsis fraxinicola.)

až pozdji ve druhém stadiu vcházejí do vákovit vyvinutých

kídel »au.s der Tr. basalis transversa zwei kurze, diinne ein-

fache Lángstracheen«
;

první oznauje jako costoradiální,

druhou za cubitoanální kmen.

Ponvadž celá larva a zárove tedy i kídla rostou a

tak délky lamell kídelných pibývá, jsou lamelly kídel nu-

ceny v tsné své chitinové pochv skládati se v etné zá-

hyby. (Obr. 8.)

Larvu oekává druhé svlékání pokožky a jako ped
prvním, tak také nyní vylouí si hypodermis, ješt ped odho-
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ziením staré kutikuly, novou. Na píném ezu larvou nalézá-

me snadno v základech kídel prostoru žilek s tenkými traehe-

álnými vtévkami uvnit; hypodermálné buky vykazují et-

né kinetické figury rzného stupn vývoje, což svdí o buj-

ném rstu a množství v lamellách kídelných. (Olu-. 9.)

Vstupováním tracheálných vtviek do kídelných zá-

klad kryjí se tato stadia se stadiem druhého typu zakládání

se a vývoje prvokídel, jenž existuje jmenovit u hm^^z ho-

lometabolních, a jehož poátek práv výše byl popsán.

V druhém tedy stadiu tohoto typu vývoje kídla pibý-

vají kídelné základy do délky smrem k ventrální stran a

Obr. 8. Kídla ped druhým svlékáním
1 a r v á 1. (Psylla pyri). Hy, hypodermis tlní

;

/m, hypodermis kídel; V, dutina žilky s tracheál.

vtvikou; Tr, trachea; M, svaly; Ch^, chitin

pochvy kídelné, Ch^, nový chitin. obal základ
kídel. (Hom. im. Vis. ok. 3.)

stávají se tím lamellesními. Lamelly ty uloženy jsou v peri-

podiální dutin, vzniklé v pedešlém stadiu komplikovaným
prohnutím hypodermis a to obzvlášt dolení (ventrální) její

ásti. Tím utvoí se jakési váky po stranách tla (na každé

stran dva — pední a zadní kídlo), jiného však rázu a zp-
sobu nežli možno pozorovati na prvých stadiích Psyll, Ptyellus

a p.; v nich totiž, v jejich dutin (peripodiální) , uložena je

lamella kídelná ke stn váku pitiskla (u Psyll a pod. tvoí
zevn patrné vákovité útvary základ kídel lamelly samy)
a prohnutím hypodermu rozlišena v pední a zadní spodní|
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ást a položena je svisle vzhledem k podélné ose celého tla
larvy. (Obr. 10.)

Trachee vstupnjí do tchto kídlných základ v podob
tenkých vtviek, které oddlují se od hlavní vtve tlem pro-
bíhající a rozvtvují se v nkolik postranních vtví rzné
tlouštky.

Marshall udává, že u Platyphylax designatus vstupují
trachee až do botového kídla, a že do základ kídelných v-
bec nevcházejí. Pouze prý v nejmladších stadiích možno zji-

stiti na basi kídel njaké slabé vtviky tracheálné, než ty

pozdji prý úpln mizí.

Obr. 9.Píný ez lamellou kídla {Psyl-

lopsis fraxinicolá) (po druhém larvál. svlékání).

L. lamella hypodermis kídel; V, dutina žilky;

I, lymph. tlíska; Tr, trachea; Ch, chitin. pochva;
T, tukové tleso; M, svaly; Hy, hypodermis tlní.

(Hom. im. Vj8- ok- 3.)

Celý komplex prvopoátk kídel tohoto popsaného sta-

dia je zevn obalen znatelnou vrstvou cliitinu, která na dor-

sáJní stran souvisí s chitinem tlo obalujícím a uzavírajícím

otvor peripodiální dutiny.

Tato stadia náležela dosud období larválnému; následu-

jící však stupe vývojový patí spíše již k stadiu subnymfy.

Až do této chvíle tohoto druhého typu vývoje kídel
uloženy byly lamelly kídelné ve vákovitém obalu matené
hypodermis v dutin peripodiálné ústící na venek peripo-

diálným otvorem, jímž prostupovala t. zv. chitinová zátka

vycházející z kutikuly tlní a uzavírající peripodiální dutinu.

S tímto výbžkem chitinu spojen l)yl i chitinový obal lamell

kídelných. Celek ovšem náleží, jak ze spojení je vidti, kuti-
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kule tlní, která pi zmii-ožování, prohýbání a vytváení

lamell kídelných zárove vytvoila si i novou chitinovou

kiitiknlu.

Stna peripodiálního váku se v dalším stadiu tení, až

konen úpln zmizí a lamelly kídlné, do délky zrvtšené,

vystupují z dutiny peripodiální. (Obr. 11a.)

Na venek lamelly píliš zjevný dosud nejsou, pouze

slab prosvítají chitinovou pokožkou tlní. Poloha jejich je

táž, jaká byla dána v pedcházejícím stadiu a pouze zvtšením
a prodloužením ješt patrnji se projevuje. (Obr. lib.)

T ^:

Obr. 10. Lamellovit prodloužené p rvo-

p o á t ky kidel. {Cimbex, píný ez larvou.)

L, lamella kídel; Hy, hypodermis tlní; P, peri-

podiál. dutina; Bs. basál. blána; Tr, trachea; T,

tukové tleso; M, svaly; Ch, chitin. (Obj. 7a, ok. 1.)

Hypodermálné vrstvy lamell kídelných dlužno násled-

kem zprohýbání a postavení rozeznávati na pední a zadní

ást. Ob vrstvy jsou složeny z etných bunk, jejichž plasmy
mají strukturu zejm vláknitou. (Obr. 12.)

Již v minulém stadiu byla uinna zmínka, že basální

blána hypodermálná nevniká a nevstupuje do lamelly a hy-

podermálné buky souvisí pouze jemnými plasmatickými

nitkami s basální blanou. Když pak se ob vrstvy lamell pi-
loží tsn k sob, vytvoují se nov basální blány obou stran

lamellárných a piloží se ob tyto membrány tsn k sob,
avšak nesplývají spolu dohromady.
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Vytváení žilek i rozvtvení jich pokroilo zde patrn.

Dutinu žilky tvoí hypodei'mis kídelná a vnitek vystýlá ba-

sální blána. Do lumina základ žilek vstupují tenké trache-

álné vtviky a to ne jedna do každé prostory žilky, nýbrž

i nkolik, jež splétají se v nkterých místech v klubíkovité

útvary.

Pozoruj eme-li a srovnaváme-li nyní od tchto stadií

další stadia obou typ vývoje kídel, shledáme úplnou po-

dobnost a shodu.

Obr. 11 a. Píný ez tlem
subnymfy. (Rhodites rosae.)

(schémat). Lamelly kídelné vy-

stoupily z peripodiál. dutiny. L,

lamelly kídel; N, základy noh;

Tr, trachea; Z, zažívací roura; G,

g'angl.;M, svaly; Ch, chitin. (Obj.

3, ok. 1.)

Obr. 11 b. Subnymfa
(Orthopelma.) Lamelly kídel
ukryté pod tlní kutikulou

oznaeny tmav. (Praep.

barv. methyl, modí.
Obj. 3, ok. 1).

Když tedy u Psyll se larva po druhé svlékne, lamello-

vjté základy kídla, obalené již kutikulárnou vrstvou, dosud

však ješt mkkou, opt se narovnávají proudem a tlakem

lymfy. Hypodermis je tvoena vrstvou bunk, které k sob

se pikládají svými basálními blanami; pouze tam, kde žilky

povstaly, oddalují se tvoíce dutinky, jimiž probíhají tenké

tracheálné vtviky.

Poet žilek vzrostl a též i rozloha nabyla jiné tvánosti

než u minulých stadií, kde byly pítomny zatím jen dv tenké

vtvikv tracheálné.
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Z trachee bas. transv. vybíhají již cielkem ti vtévky
tracheí (rádius, mediána a cubitoanální vtev), z nichž pro-

stední je vidlicovit rozvtvena. (Obr. 13.)

V zadních kídlech nalézáme analogické pomry i co

se týe zakládání, celého vývoje i urovnání žikk jako v kí-

dlech pedních. Také zde v prvním stadiu nejevila zadní

kídla žádné tracheisace, teprve, když do pedních kídel

vstupovaly trachee až v pozdjších stadiích i do zadních kídel

mohli jsme pozorovati vstupování dvou vtviek tracheí, od-

dlujících se od trachey bas. transv. alae posterioris. Nyní pak,

v tomto stadiu spatují se již ti tracheálné vtviky vcházeti

do zadního kídla, práv tak, jako do pedního.

í>í* ' í> i) #VtiíiííJ? 'tM o í * « * »>í^

Obr. 12. Píný ez lamellou kídla.
(Rhodites rosae.) Ch, chitin tla; Hy, hypo-
dermis tlní (schem.); L^, lamella kídel; V,

dutina žilky; Tr, trachea; T, tukové tleso;

I, lymph. tlíska. (Obj. 7a, ok. 3.)

V histologii lamell kídelných nastává nyní nápadná a

význaná zmna. Nalézáme tu redukci bunk postupující od

stedu každé poloviny lamelly; jádra i plasmy bunk zanikají,

pouze na periferii lamelly zstává vrstva hypodermálných
bunk nezmnna. Okrajní buky souvisí s basální blanou

svými dlouhými piasmatickými nitkami na basi splynutím

a spojením se sousedními, ponkud rozšíenými. (Obr. 14, 15.)

Dutiny žilek ohranieny jsou jednak bukami hypoder-

málnými, jednak jejich piasmatickými výbžky spoujujícími

se na basální blán, která vykládá dutinu a tvoí vnitní stnu
žilky, v nichž probíhají vtviky tracheí.

Na nkterých píných ezech tlem subnymphy Rho-
dites, Orthopelma lze pozorovati, jak teninké trachee na n-
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kterých místech vsunují se i mezi ob blány basální, jež se

pak na tch místech od sebe oddalují.

Krom tracheí možno spatiti (obzvl. u Rhodites, Apis,

Orthopelnia, Ptyelus a j.) vstupovati do žilek i tukové tleso;

vnitek pak žilek oplachován je lymphou s lymphatickými

tlísky.

Jak bylo eeno, náleží práv vylíené stadium vývoje

kídel subnymfální dob metamorfosy, tedy dob, kdy larva

Obr. n Kozvtvování setracheálnýeh
vtviek v základech pedních kídel
larvy. {Psyllopsis fraxinicola.) (Stád. po 3. svlé-

kání.) R, rádius; M, mediána; A, anales; /S',prvé

stig-ma; // St, druhé stig-ma; Tr, trachea alae ant.

bas. transv.; F„ pochva pedního kídla.

pipravuje se k promn do kukly (pupy), kdy již i okoniny

ostatní jsou vyvinuty a zárove s lamellami kídelnými

ukryty jsou pod kutikulou tlní; zevn však patrný ješt ne-

jsou, pouze v nkterých pípadech slab kutikulou prosvítají.

(Obr. lib.)

U Psyll, hmyz s promnou nedokonalou, jsou kídla

uložena v pochv chitinové, po stran hrudi tvoící vákovité

útvary, které po každém svlékání nabývají vtší velikosti.

Ped svlékálním vždy lamelly kídelné složeny jsou

v etné záhyby, hypodermis vyluuje si novou chitinovou ku-

tikulu, pozdjší to pochvu kídelnou. (Obr. 16.)
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Tak také nyní, když lamelly kídelné rstem pibývají

a zvtšují se do šíky i délky, jsou nuceny skládati se v zá-

hyby.

I u larev holometabolního hmyzu tsn na pechodu do

stadia pupálného lze pozorovati podobný úkaz, ovšem že ne

v takové míe. Lamelly u subnymfy ná p. Rhodites stsná-

ny jsou pod kutikulu tlní a obdány již novou vristvikou

kutikulárnou, která pozdji, když larva již úpln promnila
se v kuklu, slouží za kídelné pochvy.

A nyní opt nastává okamžik, kdy oba druhy vývoje

kídla lze opt dobe spolu srovnávati a konstatovati úplnou

Obr. 14. Redukce bunk hy-
podermis kídelné u Psylla

pyri. (Stád. po 3. svlékání larv.,

ez píný.) Ch, chitin pochvy kí-
delné; F, dutina žilky; Tr, trachea;

Bs, basál. blána. (Hom. im.Vis,ok.3.)

Tr Ch

Obr. 15. Redukce bunk la-

melly kídelné. (Rhodites

rosae.) Stád. subnymfy. La-

melly kídelné jsou ponkud
složeny. (Pi. ez lamellou.)

Tr, trachee; F, dutina žilek;

Bs, basál. blána; Ch, chitin la-

melly. (Obj. 7 a, ok. 3.)

shodu i totožnost ve zpsobu vytváení se kídel u obojího

typu vývoje.

U holometabolních jest to konená pemna v kuklu,

u hmyz s promnou nedokonalou optné svlékání (u Psyll

tetí svlékání) . Lamelly kídel složené u Psyll v tsném obalu

chitinovém, po odhození staré kutikuly se natáhnou a obdané

jako u pedchozích svlékání, dosud mkkou kutikulární

vrstvikou chitinu, která se zárove s kídly narovnává p-
sobením tlaku a proudu lymfy, tvoí po stran hrudi larvy

opt vtší vákovité útvary pochev kídelných, s etnými (zvi.
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II nkterých — Psyllopsis fraxmicola, Trioza a j.) ostny na
povrchu.

Histologický obraz kídel tohoto stadia neliší se od stadia
pedchozího, kdy lamelly kídlné po druhém svlékání opt
se narovnaly a kdy poala redukce bunk hypodermálných
(Obr. 15.)

Za to rozestavení žilek u Psyll (Psyllopsis fraxmicola)
a vbec u všech podobných hmyz doznává zde již dkladné
zmny. Vyvinuta je zde žilka pokrajní costa + suboosta,

Obr. 16. Složená lamella kí-
delná ped 3. svlékáním; pi.
ez. (Trioza urticae.) Hy, hypodermis
lamelly; Tr, trachea; V, dutina žilky;

Bs, basál. blána; I, lymph. tlíska; Ch,
chitin, pochva kídla ; ch, chitin lamelly.

(Hom. im Vis» ok. 3.)

Obr. 17. R ozvtvení
žilek kídel skoro
dosplé larvyPsž/Z-
lopsisfraxinicoIa.C+Sc,

costa+subcosta; R, rá-

dius; M, mediána; Cu,

eubitus; A,*anales.

rádius se sektory, mediána, eubitus i anální žilky a tvoí tak

obraz skoro úpln vyvinuté již tracheisace imaga. (Obr. 17.)

U hmyz s holometabolií stávají se kídla, již dávno
v larv založená a vyvíjející se, až v stadiu pupálném zevn
viditelná a uzavena chitinovou pochvou. I orientace pochev

kídelných je nyní u pupy jiná. Kdežto díve byly lamelly

svisle položeny k podélné ose tla, dostávají nyní skoro paral-

lelní postavení s délkou celého tla kukly a jen nkde málo
se od tohoto smru odchylují.
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Eecliikee bunk kídelných základu po.stoupila ponkud
víoe, takže uprosiled obojíeh lanieli nalézáme již jen velmi

málo jader dívjších bunk hypodermálnýcli a jen na. peri-

feriích kídel zstává úzká ada l)unk dlouhými plasmatický-

mi výbžky spojená s basální })]anou. (Obr. 19.)

Uspoádání a lozložení žilek podobá se již skoro úpln
dokoiualému stadiu a možno též joozorovati v neztenené míe
probíhání tracheálných tenkých vtviek dutinou žilek, jakož

i pítomnost tukového tlesa a lymfy.

Konen dospívá limyz svého nejvyššího bodu v.Ývoje.

Kídla vyrostlá nalézají opt málo místa v chitinové pochv
a proto skládají se do etných záhyb. (Obr. 19.)

Zde dlužno poukázati na dležitý moment, totiž na
úžení a tenení hypodermis lameli kídelných. Souvisí toto

Obr. 18. Pochva k r í d e 1 n á

kukly Rhodites rosae.

s redukcí bunk, zapoaté v minulých stadiích, což nyní vy-

vrcholuje v znaném omezení a ubývání plasmy. Další dle-

žitá okolnost v tomto stadiu se vj^skytující je zánik basální

blány. (Obr. 20.)

Lamelly kídelné, které doznávaly až dosud znané
tlouštky (na p. u Psyll v pedešlém stadiu asi 0-052 mm,
u Aphrophora 0-049 mm, Rhodites 0-078 mm) nyní, pi opt-
ném skládání se v záhyby, tení se znan {Psylla 0-027 mm,
Aphrophora 0-0297, Bhodites 0-035), plasma bunk redukuje

se a omezuje skoro jen na periferie lameli kídelných, pouze

místa, kde dutiny žilek procházejí, jsou silnjší a širší nežli

místa okolní.

V posledních momentech vývoje tohoto stadia zanikají

i basální blány, ku kterým až dosud pojily se plasmatické
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výbžky bunk 1-arnell. Nyní mizí basální blány úpln, když
se ped tím nitky bunk obojí strany hypodermis spojily a
1 dohromady úpln slouily a to na tch místech, kde díve
pouze blány basální obou vrstev lamelly je od sebe oddlovaly.

Basální blána (Grundmembran, Basalmembran, base-
ment membrán) vzniká u všech hmyz, kde se potkáváme
s ukrytými prvopoátky základ vývoje kídel a nerepresen-
tujícími se v podob vák na zevnjšek, až pokroilých sta-

diích vývoje kídla.

Obr. 19. Složená lamella kídla dosplé
larvy {Aphrophora spumaria). Pi. ez. Hy, hy-
podermis kídel; Bs, basál. blána; V, dutina žilky

s tracheál. vtvikou Tr a hojnou tekutinou krevní;

Ch, chitin. pochva kídla. (Obj. 7a, ok. 3.)

Buky hypodermálných lamell kídelných piložené
]<: sob následkem prohnutí zmnožené hypodermis, dotýkají

se na basi své pouze plasmatickými svými vlákny bunnými.
Teprve až pozdji, ve stadiu vystoupení lamelly z dutiny pe-

ripodiálné, když má nastati redukce bunk hypodermálných,

poíná se tvoiti uprosted lamelly, na basi bunk obou vrstev

splynutím okraj plasmatických vlákének jedné každé vrstvy

hypodermálné, jakési kompaktnjší vrstviky, které k sob
jsou piloženy, ale nesplynou nikdy sjdoIu dohromady v je-

den útvar.

O vytvoování a existenci basální blány teprve až v po-

zdjších stadiích vývoje kídel zmiují se již i nkteí starší
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autoi. Semper vysvtloval vznik basální blány z mesoder-

málných element do kídla vesthovaných, jež prý se potom

spojují v basální blánu. Pozdji však hlavn Scháffer,

Mayer, Krger i CoMSTOCK a Needham vyvrátili toto ne-

správné tvrzení Semperovo a ukázali, že základní blána

vzniká z plasmy bunk hypodermálných a, jak správn se

Krger domýšlel, oboustrann a jednostejn z vrstev lamelly

liy^Dodermálné.

Avšak u hmyz, jejichž základy kídelné nevchlipují

se na poátku svého vývoje do dutiny peripodiálné, nýbrž

ihned zmnožená hypodermis vyniká a jednoduše vyehlipuje

Chp'

Obr. 20. Složenálamellaposledního stupn vý-
vojekidla (Rhodites rosae). Pi. ez. Hy, hypodermis
kídel, (pokra. lamelly naznaenoarou) ; F, dutina žilky;

Tr, trachea; T, tuk. tleso; Ch, ehitin. obal s dlouhými
ostny; Chp, ehitin pochvy kídla. (Obj. 7a, ok. 3.)

se na zevnjšek, ukrytá a obalená pouze chitinovou vrstvou

pochvy kídelné, kterážto tvoí po stranách hrudi na druhém
a tetím lánku váckovitý útvar, vzniká, basální blána hypo-

dermis tlní miezi vychlípené vrstvy h^^podermis kídelné, a

tak s jednoduchým vychlipováním epidermu, vyehlipuje se i

basální blána jeho.

Lamelly, takto povstalých kídel, piložené, jak už bylo

vyloženo výše, tsn k sob (fixací možno docíliti umle jejich

oddálení) basálními blanami, setrvávají až do stadia redukce

bunk, kde se pak vymodelují ob basální blány vrstev lamel-

lárných zetelnji tak, jako u kídel prvního druhu vývoje,
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a s UÍ711Í pak spojují se nitkovité výbžky bunk hypodermál-
ných.

Basální blány trvají pak až do toho stadia subimaga,
když kídla se tencí a dokonávají svj vývoj.

Hypodermis složených lamell kídelných vylouí si ko-

nenou kutikulu dosplých kídel. V tomto posledním stadiu

tvoí se zárove všechny diferenciace i pokryvy kídelné.

U RJioites vyluuje si kídelná hypodermis kutikulu s veli-

kými a etnýTni ostny, vytvoenými nad bukami lamell.

Tato pokožka nov vytvoená kolem lamell je vlastní kutikula

dosplých kídel.

V dutinách žilek nalézáme sice stále probíhající trachee,

avšak nikoliv již v tak etných vtvikách, jako to bylo vidti

v dívjších stadiích, zvi. u H^^menopter (Rhodites, Ortho-

pelma, Apis). Krom toho je kídlo vyživováno hojn
lymfou.

U hmyz, kde kídlo pední neliší se v niem od zad-

ního, probíhá vývoj jak tohoto, tak i onoho jednostejn; jest

tu v stejné dob i zakládání, vývoj i vstupování tracheí do

pedního a též i do zadního kídla.

Avšak, kde ob kídla jsou znan od sebe zrznna
(jako na p. u Coleopter), tu v tomto posledním stadiu, jak

Krger, Comstock a Needham ukázali, nastávající diferen-

tiace kídel pedních od zadních.

Buky hypodermálné svrchní lamelly pedního kídla

zachovávají pomrn stále tentýž ráz; naproti tomu v dolení

lamelle lze pozorovati buky mnohem nižší, spojené navzájem

se svrchní lamellou plasmatickými nitkami, práv tak jako

v posledních stadiích u výše popsaných skupin insect. Až

dosud trvající ohraniení prostory žilek, — které byly zalo-

ženy stejn jako u jiných kídel v mladších stadiích (Kr-
ger) — mizí nyní, takže lze spatiti probíhání tracheí již jen

v prostorách mezi vrstvami obou ástí hypodermis hoení i

dolení. Zadní kídlo poskytuje obraz dospívajících kídel bla-

nitých.

Jest teba zmíniti se ješt o umístní kídel. Prvotní

vákovité vychlípeniny hypodermis kídelné jsou na poátku
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jen nepatrn odchylný od transversálního smru vzhledem

k podélné ose larvy; nenalézají se však úpln po stranách tla,

nýbrž posnnuty jsou ponkud výše ke stran dorsální.

Dle píných ez hi-udí larvy Psyll a jiných podobných

druh hmyzu lze pozorovati, že i dorsální i laterální hypoder-

mis iastní se, každá z ásti, na vytvoení kídla, takže onen

nypode]-málný záhyb, jenž representuje se na zevnjšek jako

v^áckovitý útvar po stranách hrudi, na nmž možno rozezná-

\^ati svrchní a spodní ást, náleží svou svrchní stranou dor-

sální, spodní pak laterální hypodermis tlní.

Jinde u larev, kde prvopoátky kídel ukryty jsou tlní

kutikulou, lze se pesvditi o tomtéž, zvlášt ve stadiu vy-

stoupení lamell kídelných z peripodiálné dutiny. Poloha

lamell je svislá, takže mže se rozeznávati vzhledem k tlu
na lamellách dvojí ást: pední (vnjší) a zadní (vnitní).

Vnjší ást lamelly odpovídá svrchní ásti vákovit
vychlípených prvokídel larev, u nichž hned po založení sta-

nou se kídelné základy zevními a souvisí s dorsální hypo-
dermis tlní; zadní ást lamelly náleží laterální hypodermis
matení, s níž také je v souvislosti.

Na vysplejších kuklách a na dosplých stadiích lze do-

be vidti pololm kídla mezi dorsálním plátkem — noteni

a laterálním — pleurem.

Též CoMSTOcK a Needham vykládá, že se kídla objeví

na tom míst hrudi, kde pozdji mezi notem a pleurem vznik-

ne šev. TowER klade kídla u Coleopter také mezi notum a

pleurum. MarsHx\ll o základech kídel u Platyphylax designa-

kis praví, že »lie.s under the dorsal plate and somewhat above
its lateral margin« a doleji zase »it would appeas that when
the wing becomes external its position would be between the

tergiim and the pleurum«. —
V koneném stadiu subimaga dostává kídlo teprve

zvláštní svou definitivní podobu uspoádáním žilek a vytvo-

ením koneného svého habitu.

Larva Psyll dospla do posledního svého stupn vývoje,

svléká se ze své pokožky a kídla, složená dosud ve svém

i
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tsném obalu chitiiiové pochvy, se vyvlékají a natahují

v píných i podélných svých záhybech.

Kutikula kídel práv vyvinutého imaga je mkká, pod-

dajná, i žilky kídelné a jich žebra nejisou úpln zchitiniso-

vána. Teprve nyní v tomto okamžiku, když dosplý hmyz
vynikne ze své pupálné pokožky, nastává úplné atužení a

zchitinisování celého kídla.

Plasma redukována je jen na nepatrný díl kídla. Je

omezena pouze jen na periferie kídelu^^ch lamell, kde táhne

se úzkou a tenkou adou bunk s malými, ídce rozloženými

jádry. Struktura plasmy je stále vláknitá a zvlášt u Rhodites

bylo vidti, jak i nitky plasmatické, ve které se buky obou

stran hypodermis prodlužují, stýkají se uprosted lamelly,

Obr. 21. K i d J o imaga (Rhodites rosae). Pi.
ez. Hy, hypodeim. buky kídla; F, dutina žilky

s tracheou, Tr, chitin. pokryv kídla s ostny, T, tuk.

lleso. (Obj. 7 a, ok. H }

kde se pevn spojují, sestávajíce z plasmy vláknité struktu-

ry. (Obr. 21.)

Žilky tvoeny jsou jednak bukami hypodermálnými,

jednak i jejich plasmatickými, nitkovitými výbžky a vyní-

vají nad povrch kídla, na dorsální stranu víc než na ven-

trální, v žebro chitinové povahy, utvoené zárove s kutikulou

tlní, jež také na dorsální stran kídla doznává znanjší

tlouštky nežli na ventrální.

U Psijll kídla dosplého imaga vyznaují se na pr-

ezu nápadnou tenkostí. Plasma kídel omezena je jen na

tenký pruh kolem chitinové kutikuly kídelné a jednotlivé

ídké buky obou polovin lamell, hoení i dolení, s malými

jádry, spojeny jsou vtšinou šikmými nitkovitými výbžky

plasmy struktury vláknité. (Obr. 22.)
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Žebra ii Psyll a etných jiných Hoinopter mají zvláštní

tvar. Na prezu kídlem imaga v místech žilky spatuje se

na dorsální stran jedna buka hypodermálná s normálným
jádrem a jemn zrnitou jDlasmou, vystouplá ponkud na ze-

vnjšek a obalená zvláš mocnou a vyklenutou vrstvou chiti-

novou, která nahoe je zakonena v hrotnaté žebro, do nhož
i ásten zabíhá plasma matené buky; na ventrální stran
také jedna hypodermálná buka tvoí protjší hranici žilky;

tato strana dolení je však opatena jen tenkou chitinovou

vrstvou. Trachee v úpln vyvinutém, zchitinisovaném kídle

Psyll jsem nemohl nalézti. Vše je pevn stmeleno a okolním

chitinem v;yTiiodelováno. Pouze lymfatická tlíska lze spa-

titi pítomná v dutin žilek.

Naproti tomu v kídlech imaga Rhodites nalézají se

dosud v prostoe žilek jemné vtviky tracheálné. Žilky ne-

Obr. 22. Píný ez kídlem imag- a. {Psyl-

lopsis fraxinicola). Hy, hypodermis kídla ;F, dutina

žilky. (Hom. im. Vi8» ok. 3.)

jsou opateny tak tsným a silným prsténcem chitinov^

vrstvy jako u Psyll. Na povrchu kídla nalézá se také silnjší

vrstva chitinová, která vytváí kol žilky zohitinisovaná žebra,

daleko však jednodušší než u prvního pípadu. Také dutinž

žilky nezabírá celou šíku kídelné lamelly, nýbrž posunut
je na ventrální stranu; stny její tvoí jednak redukovaní

buky se skrovnou plasmou vláknité struktury, jednak vý-

bžky plasmatické, které zárove naproti sob z obou stran^

lauielly vybíhají a se spojují. (Obr. 21.)

Ostny, kterými je celá plocha kídla poisázena, vytvoily!

se v pedcházejícím stadiu z hypodermálných bunk zárovej
pi vznikání definitivní kutikuly kídelné.

V dutin žilek probíhají, jak už bylo pipomenuto, velmi^

jemné tracheálné vtviky, krom toho vypluje dutim
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žilek lymfa s etnými lymfatickými tlísky a i tukoívé t-
leso, které zvlášt v tomto pípad u Hymenopter lze v dutin
žilek dobe zjistiti.

Zadní kídla v stadiích subimaga u Coleopter neliší se

píliš svojí histologickou strukturou od jiných blanitých

kídel ostatních hmyz. Za to diferenciace pedního kídla
v elytry, projevující se v zaátcích svých poprvé v posled-

ních stadiích kukly, vystupuje zejm nyní v subimagu. Stavy
tyto byly z ásti popsány již od nkterých autor (Kríjger,

CoMSTOCK a Needham, Tower).

Závr.

Ve vývoji kídel hmyzu mžeme rozeznávati dva typy:

1. vývoj kídel, jaký nalézáme u hmyz, kde vývoj jedince

probíhá stadiem larvy a kukly (pupy) , — tedy u insect s do-

konalou promnou, 2. vývoj kídel hmyz s promnou nedo-

konalou, kde tedy od vylíhnutí až do stadia imaga pokrauje
vývoj adou rzných stadií larev, prodlávajících nkolik

svlékání; stadium klidu — pupa — zde neexistuje. — V kaž-

dém pípad však zakládají se kídla z hypodermálné vrstvy,

jakožto postranní vychlípeniny.

U prvé skupiny základy kídel uloženy jsou v t. zv. pe-

ripodiální dutin, utvoené tlní vrstvou hypodermálnou a

uzavené zevn kutikulou tla.

V pozdjším stadiu (subnymfy) základy kídel, lamel-

lovit již protažené, opouštjí peripodiální dutinu, jejíž stny

mizí. Vše je do.sud uzaveno na venek chitinovým obalem tla.

Zevní pochvy kídelné objevují se u tohoto typu vývoje te-

pi-ve až ve stadiu pupy.

Larvy hmyz s nedokonalou promnou postrádají peri-

podiální dutiny. Základy kídel vychlipují se prost na ve-

nek, takže po prvém svlékání tvoí po stranách tla dva zna-

telné vákovité útvary uzavené do kutikulárné pochvy kí-

delní, v níž pak se dále vyvíjejí. Ped svlékáním pokožky

vzrostlé lamelly kídelné u hemimetabolních skládají se v zá-

hyby (Psylla) a po opuštní exuvie opt se narovnávají.
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V uritém stadiu u oljojího typu vývioje kídla (u hmyz
s nedokonalou promnou v pozdjším svlékání — na p.
u Psyll po druhém, — u insekt s hemimetabolií v stadiu

subnymfálném) nastává redukce bunk hypodermis kídel-

né, která sahá až do koneného stadia.

Basální blána holometabolního typu zakládání a vývoje

kídla nevchází od poátku do lamell, nýbrž vytváí se až

v pozdjším stadiu pouhým splynutím basálních pól bunk.
L"" druhého typu vsunuje se zárove s vychlípenou hypodermis

mezi lamelly. Y posledním momentu vývoje kídla po redukci

bunné mizí basální lilána, plasmatické výbžky protjších

hypodermis se spojují, složené lamelly kídelné se tení a o1)-

dávají konenou kutikulou kídla, vylouenou z hypodermis.

Vytvoování se elyter a všechny diferenciace pedních,

kídel od zadních djí se až v posledních stadiích vývoje.

Též všechny ijokryvy kídel a ztužení žilek vznikají v i^osled-

ních stadiích subimaga.
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Die Morphologie und Physiologie der Haftschei-

ben der Blepharoceridenlarven.

(Mit 10 Textiguren.)

VoQ Julius Komárek.

(Aus dem zoolog-isehen Institute der bohm. Universitát.)

Vorgeleg-t in der Sitzuug- am 23. Oktober 1914.

Die Haftselieiben, die eben das Objekt dieser Arbeit

bilden, befinden sich an den Larven der hochinteressanten

Dipterenfamilie »Blepharoceridae«, dle zu den typischen Be-

wohnern der Gebirgswásser besonders der Gfletscherbáche

der Hochregionen gehoren. Es muss die seltsame Lebens-

weise dieser Tiere eingehender beschreiben werden, wenn
die hohe Organisation des Sangnapfes verstándlicher ge-

macht werden will, da sie mit der Lebensweise innig zii-

sammenhángt.

Im Mittelgebirge finden wir die Blepharocerideu selteu,

aber anch auf Hochgebirgen, deren oberfláchlicher Charakter

keine grossere Hohendifferenzen aufweist, kommen sie nieht

vor. Easche, schnellfliessende Báche, wilde und reissende

Gletscherstrome, Wasserfálle u. s. w. sind die Lieblingsstellen

dieser seltsamen Tiere. In grosseren Kolonien sitzen die

Larven mittels Sangnápfen an den Steinen und zwar an

solchen Stellen der Gewásser, wo man glauben mochte, es sei

einem Wassertiere sich festzuhalten unmoglich. Hier umwan-

deln sich die Larven in Puppen, die in Gruppen mit den

Kópfen in die Hohe gerichteten fest an den Steinen ange-

klebt sind; oft tief unter der Wasseroberfláche. Die Ima-

Sitzber. der k. k. biJhm. Ges. d. Wiss. II. Classe. 1
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giries, die wie eine kleine Tipula aussehen, fliegen langsain

oberhalb cles Wassers oder sitzeii aii den Uferijflaiizeii. Es ist

zwar richtig, dass die Blepharoceriden auch in weniger wil-

den Gebirgsbáchen leben (in (Tesellschaft der Sininlien, Pleco-

pteren ii. s. w.), wo ihre Organisation ziemlicli ii))erflíissig

erscheint. Diese wird uns aber sofort klar, wenn wir sie in

den milehtriiben, reissenden (xlelsehergewássern erblicken,

wo sich das AVasser mit furehtl^arer Kraft an iiervorstehen-

den Felsblocken (d. li. an Stellen, die von den Larven mit

Vorliebe aufgesucht werden) zerschlágt. Das ist das eigentli-

che Milieu, woran die Tiere angepasst sind. Der sonderbare

Korperbau der Larven, der fast die Hohe der Anpassnng der

torrenticolen Fauna zeigt, ist sonach verstándlieh. Der assel-

artige Korper (dorsoventral abgeplattet) mit beinartigen

Anhangeu, der stark eliitinisierten Dorsalseite und der wei-

chen VentraliDartie besteht aus einem Kopfbrustsegment und

deutlichen 5 HinterleibsegTnenten, deren letztes aus drei zu-

sammengesetzt ist. Jedeš der 6. Korpersegmente trágt an der

Yentralseite in der Mitte einen grosisen, runden Saugnapf.

Das ist der eigentliche Bewegungsapparat, mittels welchem
die Larven an den Steinen herumkriechen.

Sehr merkwáirdig ist die Kraft, mit welcher die Saug-

napfe haften. Es verursacht ziemliche Miihe um die Larv
loszumachen, so dass das Tier leichter entzweizureissen als

von der Unterlage abzíínehmen ist. Es muss also die Organi-

sation der Haftscheibe sehr voUkommen sein, wie es auch
die ganze Lebensfristung der Tiere erfordert. Bloss ein

Autor beschreibt etwas genauer die Haftscheiben der Blepha-

roceriden und zwar V. Kellogg, dessen Abbildung und
Beschreibung obzwar sehr kurz und ungeniigend ist, jedoch

die Grundrisse cles Baues und der Funktion ziemlich gut

darstellt.

Das Interesse, wie diese Haftscheibe eigentlich organi-

siert ist, veanlasste mich zu dieser Arbeit. Jene genaue Wir-

kung, der kein Saugapparat weder bei Insecten noch im gan-

zen Tierreich gleichen kann, ist bisher nirgends genauer be-

sehrieben und erklárt, und da ich den wichtigsten Gegenstand
zur vollendung dieses Themas — das Arbeitsmaterial — be-
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sass, entschloss ich micli den Bau der Haftscheibe náher zn
nntersuehen,

Das Materiál wurde gelegentlich auf einer Reise nach
Siidarmenien und in den Kaukasus gesammelt und besteht
aus Larven neuer Arten, die ich da gefunden habe.^) Es ist

^:^/lnh Kr.Anh

Savgf

I^ig". 1. Larv der Blepharocera armeniaca Komárek. Dorsalseite.

^\S' 2. » » » » Ventralseite.
Fíg. 3. » » » » Seitenanblick
Saugf^z der Saugnapf, Kr. Anh.^=záie Krallenartig-e Anhánge.

dies clie Larv der Blepharocera, armeniaca Komár., die in den
Gebirgsbáchen der Umgebung des Stadtchens Ordubat an der

russisch-persisehen Grenze in grosserer Menge konserviert

wurde. Diese Art bildete das Líauptobjekt der Untersuchun-

gen. Nebstdem wurden zum Studium auch Larven einiger

kaukasischen Liponeura-Arten beniitzt, besonders eine Larv,

^) J. Komárek: Die Blepharoceriden aus dem Kaukasus und
Armenien. Sitzungisberiehte d. kónigl. bóhmischen Gesellsehaft der
Wissensehaften in Prag- 1914.
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deren Imago imbekannt ist, iind die ieh als Larv a ii s

B e o anfiihre. Das kaukasische Materiál stamint au8 Sva-

netien am Siidabhang des Kaukasus in Leehumsky Újezd,

Kutaiscbe Gubernie. Zuletet wurde auch die Larv der Li-

poneura brevirostris Lów. mit den friiheren vergliehen. Die

letzte Art wurde im Bohmerwald gefunden.

AUe Larvenarten wurden auf gleiche Art behandelt

d. li. mit Carnoy-Gemisch fixiert und in 90% Alk. aufbewahrt.

Nach Beliandlung mit Codernholzol und Tetrachlor wurden

sie in Paraffin (55° C) eingebetet und geschnitten. Die

Schnitte wurden mit Haidenh. Hamatoxylin, meistens aber

mit Brasilin gefárbt.

Morphologischer Teil.

Die Haftscheiben, von welchen jede Larv 6 besitzt,

liegen auf der Ventralseite in der Lángenachse des Korpers

und zwar jeder Saugnapf in der Mitte des Korpersegmentes.

Fig. 2. zeigl die Position der Orgáne und auch ihre Umrisse,
die bei Ventralanblick als kreisrunde radier strukturierte,

scheinbar aus drei lichtgelben und zwei dunkelbraunen kon-

centrischen mit einander wechselnden Einge zusammenge-
setzten Scheiben erscheinen. Im Centrum sehen wir eine

rund Flache mit wabenartiger Zeichnung. So wird die

Haftscheibe abgebildet.

Bei Seitenanblick sehen die Saugnápfe wie niedrige,

zylindrische Hautausstiilpungen aus, in denen zwei parallele,

dunkle Chitinschichten durchscheinen. So erscheint die Haft-

scheibe bei makroskopischer Betrachtung. Denselben Weg
werden wir bei Mikroskopischer Untersuchung einschlagen.

An Querschnitten (Fig, 4, 5, 6) sehen wir, dass der Saug-
napf eine Hautfalte vorstellt, die durch einen tiefen Ein-

schnitt von der iibrigen Korperdecke abgegrenzt wird. Dieser

Hauteinschnitt (Hesch) wird auf seinem inneren Ende (E.

ífesch) von zwei starken Muskeln erfasst (Fig. 4, 5, 6) , die

schief hinauf zur Dorsalseite verlaufen, wo sie sicli unweit

des Korperrandes befestigen. Die beiden Muskeln liegen in

der Transversalebene des Korpers und divergieren zur

Riickenseite in einen beinahe rechten Winkel. Deshalb wer-
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den sie nur an Querschnitten angetroffen. Die bezeichnete
rund Hautfalte stiilpt sieh soda,n in der Mitte em und bildet

einen sáekchenartigen Hohlraum, der den eigentlichen Luft-
pumpenapparat vorstellt. Dieses Sáckchen (ChSk.) hat die
Form einer Halbkugel, deren Wánde mit dicker Chitinschicht
ausgekleidet sind. Fig. 6 zeigt das Verháltnis des Sáckclien-
chitins zu den úbrigen Chitinsehichten. Das dicke, stark fárb-

LMk\.
KMM

RMUl

Kt. Onh-

Fig-. 4. Querschnitt durch den Larvenkorper, die Mitte des Saug-
napfes treend.

Saugf der Saugnapí", KrAnh die Krallenartigen Anhánge, H das
Herz, Dm der Darm, Ftk der Fettkorper, HMkl die Muskeln des

Hauteinschnittes, KMM die Kegelmuskeln, LMkl d. Lángsmusku-
latur, RMkl die Randmuskeln.

bare Chitin der Sáckchenwand liegt scheinbar in der díinnen

Chitinkutikula der Hautfalte. Der Hohlraum dieser Ein-

stúlpung offnet sich mit kleiner kreisrunden Offnung in die

Unterseite der Haftscheibe (Fig. 7 Ofn.) . Durch diese Offnung
kann Luft und Wasser in den halbkugeligen Hohlraum des

Sackchens eindringen. AA^enn also in diesem eine Luftverdiin-

nung entstehen soli, miissen zuerst die beiden Elemente

ninausgepresst werden, um das notige Vaeuum zu erhalten.

Darm sind auch die Wánde des Sackchens so stark gebaut,

um dem atmospherischen Druck resistieren zu konnen. Es
muss hier deshalb ein Mechanismus existieren, der aktiv

fungiert.

Dies besorgt ganz nach Art einer guten Luftpumpe ein

starker Chitinkegel der oberhalb des Sackchens lieai; und
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mit seiner Spitze in clie riindliche Offnimg zielt. Sein Bau

(Fig. 6 ChKl.) ist folgender: Zwei starke, dorsoventrale

Muskelu, die sich an der Decke des Sáekeheiis befestigen

und vereinigen, bildeten durch direkte Umwandlnng der

Muskelfibrillen uucl -zellen in Chitin den Kegel. Er ist also

uicht durch Absonderung, sondern durch Chitinisierung der

Distalenden der Muskehi enstanden. Es lásst sich dies ganz

gut an Práparaten verfolgen, wo noch die Úberbleibsel der

f LMM

ChsJc

Fig. 5. Querschnitt durch den Larvenkorper; der Saug-napf ist

bloss angeschnitten wordeu.

Chsk das Chitinsáckchen, SMkl die Sáckclienmuskela, HMkl die

Muskeln des Hauteinschnittes; iibrige Bezeichnung wie an Fig. 4.

Muskelfibrillen und Muskelzellen zu sehen sind. Dieser Teil, wo
noch die Fibrillenbiindel und das Sarcoplasma deutlich auf-

treten, ist von lebenden und thátigen Muskeln, die in Yerlán-

gerung der Chitinisierten Teile liegen durch lichtere Streifen

abgegrenzt. Es ist also zwischen beiden keine Kontinuitát.

Diese Abgrenzung findet statt in álteren Stadien; bei jungen

Larven hángen beide Teile zusammen. Der Kegel selbist der

sich proximal den Muskeln ein bischen einschníirt endet mit

kleiner Fláche, die bei Ventralansicht eine interessante Stuktur

zeigt (Fig. 7 ChKL). Wird die Scheibe des Saugnapfes von

Ventralseite betrachtet, so wird die oben besprochene waben-

artige Struktur gesehen. Die Wánde der Fibrillenbiindel sind

stirker chitinisiert als das Centrum und deshall) werden ihre

polygonalen Grenzen bei Fláohenansicht so schon sichtbar.

In der Mitte jedeš polygonalen Feldchen bemerkt man noch
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eiiien dimkleren Fleek, der den Eest der Muskeln zei^
(Fig. 7).

Eings lim den Kegel liegt eine Schiehte Chitin (am
Qnerschnitt Fig. 6 an beiden Seiten), welclie am proximalen
Eand mit niedrigem, fast kubischem Epithel bedeckt ist (Fig.

6 í/p.). Ob diese durch CMtinisieriing oder durch Absonde-
rung entstanden, ist schwer zu entscheiden. leh mcichte das
ersteré als richtig annehmen.

Wie gesagt entspringen aus dem Chitinkegel zwei starke
Muskeln, die dorsal verlaufen, um sieh an der Riickenseite
in seichten Korpereinbuchtungen zu befestigen (Fig. 4
KMM.). Sie liegen ebenso wie die Mnskel des flauteinschnit-

tes (Fig. 4 HMkl.) in der Transversalebene des Korpers.

Das dicke stets biegsame Chitin rings des Kegels ist

mit den starken, unbeweglichen Chitinwánden des Sáckchens
durch diinnes Hautchen verbunden.

Wir konnen diesen Haftorgan ganz gut mit einer Luft-

pumpe vergleichen. Ein Eaum, in welchem sich die Nabe
bewegt, stellt uns das Sáckchen mit dem Kegel vor; deshalb

muss auch ein glatter Rand (wie bei einem Recipienten) exi-

stieren, mittels welchem die Kommunikation mit der Aussen-
luft abgeschlossen wird, anders gesagt, welcher sich an die

Unterlage fest anzupressen vermag.

Wie im Anfange bemerkt wurde, erscheint der Saug-
napf bei Ventralanblick als kreisrunde Scheibe (Fig 7), die

drei lichte und zwei dunkle mit einander wechselnde Ringe
trágt. leh erkláre diese optische Táuschung weiter unten und
gehe jetzt zur eigentlichen genauen Beschreibung dieses Teiles

der Haftscheibe liber.

Wie erwáhnt, flácht sich die Hautfalte, die den Saug-

napf bildet, an der Seite, die der Unterlage zugekehrt ist, ab,

wodurch ein Kreis entsteht, wie an Fig. 7 sichtbar ist. Dieser

Kreis ist vollkommen rund; nur an dem vorderen Rand, d. h.

Rand, der dem Kopfe zugewendet ist, befindet sich ein Keil-

formiger Einschnitt. Der ganze Rand der Scheibe ist mit

kleinen Borsten besetzt, die an sechs Stel len, welche in Forni

eines Sechswinkels zusammengestellt sind, sehr lang w(M"den

und dichte Faserl)lischel bilden (Fig. 7 Fh.).
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Iii der Mitte der Scheibe liegl die Offiuing, die in das

Sáckehen fiihrt, und die ungefahr ein Viertel des gaiizeii

c

a
U
i-í

OP? OO

^
(t>

^
to
-^

5 Cl
n

Scheibendiametrs misst. Diese Offnung wird durch das freie

Ende des Kegels geschlossen (siehe Fig. C), wodurch, wie
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sciion erklárt, die Offniing bei VeDtralariblick den Eindruek
emes wabeniartig strukturierten Kreises maclit.

Die ganze Scheibe ist also eigentlich nur ein Kreisruii-
der geschlossener Eing, der aber wieder aus 5 konzentrischen
ziisammengesetzt ist. Der ánsserste Ring ist der breiteste- er

3chst

Msl^--..

Fig. 7. Die Eingscheibe der Saugnapfes bei Veiitralanblick. (Die

Offnung- im Centrum ist durch den Kegel geschlossen.)
ER der erste lichte Eing-, ZR der dunkle zweite JRing-, FB=Al die

Fasserbúscheln =: die Hautausláufer, D die Dorne, Chkl der Chi-
tiukeg-el, Aht das Aussenháutchen der Scheibe, tr. Vr. seine trich-

terformige Vertiefung-en, Schst die Schwertstrahlen, Stst Stilet-

strahlen.

ist lichtgelb und bei geniigender Vergrosserung zeigt er

ra-dier zusanimengestellte Chitinstrahlen von zweierlei Form
(Fig. 7 Schst, Stst).

Die einen sind díinn, stiletenformig. Die zweiten sind

viel breiter, gleicher Lange nnd spitzen sieh dem Rande zn

ab; im Ganzen ist ihre Form schwertartig. Beide Sorten der

Strahlen sind so zusammengestellt das immer zwei Schwert-
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strahlen eiiien stiletenfoniiigeu umschliesen. Die beideii

Stralilenformen enden proximal mit einer gelenkartiger Ver-

dickung, mit der sie in die schwarze Ringschichte eingelenkt

siiuL

Die«er dunkle respect, schwarze Ring (Fig. 7 Fsch.) ist

der diiímste und es schemt als ob er aiis ganz kleinem hexago-

nalen Chitinstíickehen, die diclit aneinander gepresst sind,

zusammengesetzt ware. Auch dies ist eine optisehe Táusehung,

die bei Besehreibnng des Querschnittes erklárt wird. Yon
dieser dunklen Schiehte anfangend verlaufen nach innen

zate Chitinstrahlen in radiárer Richtung hindurch bis ziim

Offnungs rande. Diese Zone ist aus drei konzentrisehen Rin-

gen, selbstverstándlieh nnr was JB^arbe anbelangt, zusammen-

gesetzt. Der erste, der Die Offnung umschliesst, ist der klein-

ste im Dnrchmesser, dessen Breite ist aber so gross, wie bei

den folgenden zweiten (Fig. 7 EB, ZR). Der zweite ist dun-

kelbraun und ist in Form konzentrisehen Kreise schwarz

liniert. Der dritte Ring ist wieder liehtgelb, aber so sclimal,

wie dunkler vierte. In jenem befinden sieh sechs kleine, rundli-

che Offnnngen, die so angeordnet sind, dass sie annáhernd

mit den Borstenbiischeln am Rande wechseha. Dass ist aber

nicht immer der Fall; und die Seiten, die dem Korperende

zngekehrt, sind stets ohne derartige Gebilde. In jeder Offnung

ist ein langer, gebogener Dorn eingelenkt (Fig. 7 D), seiten

hábe ich zwei vorgefunden. Diese Dorne verengen sich be-

tráchtlich gegen das Ende und sind, wie es scheint, leieht

beweglieh und biegsan, weil man bemerkt, dass sie in ver-

schiedenen Richtungen umgebogen sind. Ihre Funktion wird

weiter unten erklárt.

Das ganze hier beschriebene Gebilde d. h. die ganze

Scheibe ist, mit Ausnahme der Centraloffnung und der Dorne,

von diinner, durchsichtigen Kutikula iiberzogen. Dieses

Háutchen ist die eigentliehe Wand der Hautfalte, deren Kon-
tinuitát an dem. Quersehnitte (Fig. 6 Ahf) zu sehen ist. Auch
diese ziarte Kutikula. hat einen eigentiimlichen Bau, der

ebenfalls der Haftfunktion des ganzen Organs angepasst ist.

Bei Fláchenansicht ist deutlicher nur die Randzone zu sehen,

die dicker ist und deshalb markanter hervortritt. Der distale

Ring, wo sich die Schwertstrahlen befinden, ist von die-
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sem Háiitseh-en iiberzogen, welches bei kleinerer Yergrosse-
rnng, wie dicht punktiert ans sielit. Bei starkerem Objektiv
bemerkt man, dass es sich um kleine trichterformige Vertie-
fungen handelt, die einen punktierten Eand haben (Fig. 7

tr. Vr.). Diese Einrielitnng fand ich nur bei Blepharocera
armeniaca Komár. Die Haftseheiben der Larven des Lipo-

iieura-ÍYpus haben das betreffende Hántehen abweiehend

eingerichtet, in dem austatt. der Vertiefungen bloss dichter

Borstenbesatz entwickelt ist. Dieser ist nahé dem Eande sehr

hoch und dicht, verkleinert sich aber allmáhlich gegen Cen-

crum. Der Unterschied der beiden Larventypen ist sehr

interessant, da ich sonst nach alterer Systematic bei den

Larven, die ich im Kaukasus gefunden hábe, nur nach den

Imagines bestimmen konnte, ob sie dem Liponenra oder

Blepharocera-genus angehoren.

Die kaukalischen Liponeura-JjSLiYen gleichen im ganzen
• Bau den Blepharoceralarven aus Amerika und Armenien,

so dass mann ihre Grattungszugehorigkeit nur mit Hilfe der

Imagines bestimmen kann. Wiirde es sich zeigen, dass dieser

Unterschied in Haftseheiben der beiden Gattungen, bei allen

1)isher bekannten Arten gilt, so hatte dies einen wichtigen

praktischen Wert, da viel ofters Larven gefunden werden als

Fliegen. leh mache deshalb auf diesen Unterschied atifmerk-

sam.

Bei Beschreibung der Scheibe ging icli von der Betrach-

tung der A^entralseite aus. Wir sehen, wie immer noch rátsel-

haft diese ganze Einrichtung erseheint. Wozu dienen die Chi-

tiiistrahlen und die Dornel Wie sollen wir uns die fiinf kon-

zentrische verschieden gefárbte Einge erkláren? Was sind

die trichterformige Vertiefungen etcJ

Die Erklárung der merkwiirdigen Organisation gehen

die Querschnitte.

Die Schnitte, die in der Lángsachse des Larvenkorpers

gefiihrt wurden, zeigten sich weniger geeignet als diejenigen,

die in der Transversalehene angefertigt wurden. Zui- Erklii-

rung des folgenden dienen die Fig. 6., 8., 9.

Wir sehen, dass die Kutikula des Einschnittes, der den

Saugnapf vom Korper trennt, in Falten hinunter steigt, und

hier die ringformige Scheibe bildet; sodann stiilpt sie sich
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wieder ein um das Chitinsáckchen /u hikleii. Diese Ausstúl-

pung respect. Scheibe, die eben bei Ventralanblick beschrie-

ben wurde, hat nach Qiierschnitteii folgende Organisatioii:

Die áussere Korperdecke, die sich an der Aiissenseite

der Haftscheibe befiiidet, ist diinii (Fig, 6 Atv) ; sie legt sich

in mehrere F'alten zusammen, da sie, wenn der Saugnapf los

wird nnd wenn sich die Scheibe mehr vertikál stellt, eine

grossere Fláche, als Fig. 6 zeigt, bedecken muss. Nahé deni

Eande verdickt sie sich sehr stark zu einer Wulst (Fig. 6 W),
die aber weich nnd plastisch bleibt. Eine feine Striiktiir in

Form verticaler Fasern ist in letzterer sichtbar. Die Wulst

verengt sich wieder und die Kntikula, die ihre frúhere Dicke

besitzt, bildet ganz. am Rande zwei scharfe, hohle und ziemlieh

lange Ausláufer, die durch einen diinnen: Chitinstrang mit

dem Inneren der Scheibe verbunden sind (Fig. 6, 8, 9, AI).

Beide sind mit langen Borsten bedeckt. Die Ausláufer so wie

sie abgebildet sind, sehen wir nur an Querschnitten, die durch

die oben besprochenen Eandfasernbiischeln gefiihrt wurden.

Es sind also diese Biichseln aus einer Reihe langer Hautaus-

láufer, die mit Borsten bewachsen sind, zusammengesetzt

(Vergieiehe Fig. 7 und 8, 9 Tb-Al). An Schnitten, die durch

die iibrigen Eandstellen gefiihrt wurden, ist der obere Aus-

láufer ganz klein, der untere verkiirzt sich ebenfalls ein bis-

chen und die Wulst ist ganz niedrig.

Fortsetzung der Kutikula bildet das diinne Háutchen,

welches, wie schon bei Ventralbetrachtung bemerkt w^urde,

die Unterseite der Scheibe iiberzieht und welches dann am
Rande der Saugoffnung in die Wand des Sáckchens iiber-

geht. Dieses als ziemlieh durchsichtig bezeichnete Háutchen,

dessen trichterformige Yertiefungen oder Borstenbesatz er-

wáhnt wurden, dient als Apparat, der das Eindringen des

Wassers in das Chitinsáckchen verhindern soli. Die Einrich-

tung ist analogen Apparaten áhnlich.

Am Querschnitte ist zu sehen, dass unweit der Offnung
ganz kurze, feine Hárchen das Háutchen bedecken; welche

distalwárts immer stárker und langer werden bis sie nahé
dem Rande ihre grosiste Lange erreichen. Von hier an ver-

kleinern sie sich wieder allmáhlich bis ganz am Rande ihre

urspriingliche Kiirze finden. Alle (Fig. 9. B.) Borsten sind
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nach lunen, also der OffnuDg zugewendet. Diese Einrichtimg
faiid ich bei den Liponeura Larven und zwar bei allen kauka-
sisehen I ormen und auoh bei der Larv der europáischen Li-
poneura brevirostris Loew. Hier sind also keine tricliterfor-

/il-Fb

Fig'. 8. Ein Durchschnitt der Eing-scheibe des Saug-napfes. (Blepha-
rocera armeniaca Komárek).

Fig-. 9. Ein Durchschnitt der Ringscheibe des Saugnapes. (Larv
einer Liponeura).

Asch die Halbkugelformig-e Anschwellung- des Strahlen, Psch die
Palissadenschichte, D d. Dorn, Tr=tr. Vr. die Trichter des Aus-
senháutchens, B die Borsten an demselben, Fch die Fáeher der
Fibrillenstránge, Al=Fb die Ausláufer der Korperháut am Schei-
benrande. Schst Stst die krallenartig gebogene Stilet oder Schwert-

borsten, W die Wulst.

mige Vertiefungen vorhanden. Diese konstatierte ich bei den

Larven der einzigen Blepharocera-Art die ich gefunden hábe

imd die an der russisch-persischen Grenze als neue Art Ble-

pharocera armeniaca Komár, gesammelt wurde. Das áussere

líáutchen ist von der Offnung anfangend ebenfalls mit an-

fangs kurzen, dann aHmáhlich lángeren Borsten bedeckt; der

Teil jedoch, der bei Ventralanbhck als der áusserste, liehte
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Iviijg erscheiut uiid der au deoi Querschnitte riahe dem Ilando

liegt, Lst aiiders eiiigerichtet.

Hier liegen die sogen. trichterformigen Vertiefungeri, die

wie aiif Fig. S. fr. ]^r. si('lit])ar ist, wirkliche Trichter mit

eiiier seichten kegelartigen Oriibe verstellen. Jeder Trichter

verschmált sieh zu einem diinnen Chitiiistrang, der sich m das

liuiere der Hautfalte verlángert um mit dem Ende, welches

sieh plotzlieh in fáeherartig angeorduete Fibrilleu zerteilt,

iu die Waud des Chitiníiberzuges der Strahlen einzusiuken

(Fig, 8. Fch). (ileiche chitiustráuge existiereu iu den Haft-

seheibeu der LiponeuralaiTeu. Nur siud diese deutlieh aus

(yhitinfiljrilleu zusammengesetzt, die au l)eicleu Endeu fáeher-

artig ausseiuauder treeu (Fig. 9. Fch.). Der Fácher, welcher

deu Borsten zugekehrt ist, hat die Form eines Triehters und

es liegt an der Haud, dass die Trichter der Blepharocera-Larve

aus deu Borsteu und Fibrilleufácher durch zusammeufliesseu

entstaudeu siud.

Diese Eiurichtung scheint eiue Bedeutung als sekun-

diirer Ausauguugsapparat zu haben; wahrscheinlicher ist je-

doch die Ansicht, dass dieselbe bloss zum Ausammeln des

Klebesekretes dient. Nuu gelangeui wir zur Erklárung der

Chitinstrahleu und der dunklen Ringe, wie wir sie an der

Haftseheibe sahen. (Fig. 7.)

An Fig. 6. sehen wir dass dort, wo die grosse zweizellige

Drúse míindet, also and der lunenseite des Kutikulareinschnit-

ies, sieh ein Chitinbálkchen ansetzt, das von der áusseren

Waud schief durch dais. Innere der Hautfalte verláuft, sieh

am Rande der Offnung paraJlel mit der Kutikula umbiegt

und den Ohitinstrahl von oben und unten sozusagen umfasst

(Fig. 6 ChJit.). Das, was ich als Bálkchen bezeichne, ist selbst-

verstándlich nur ein Fláchenquerschnitt einer Chitinhaut,

die in einem Kreise der zur Vertikalachse der Haftseheibe

symmetrisch ist, die beiden Wánde der Hautfalle auseinander-

sjDreizt.

Unweit der Offnung, ungefáhr dort, wo an der TJnter-

seite der Scheibe die Borsten anfangen, verschmelzen die

Kutikula mit den »Chitinbálkchen« und dort fangen die star-

Iven Chitinstrahleu an. Das Chitin der letzteren ist stark fárb-

I
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bar imd selbst aii iiiig-efárbten Praparaten iiiiterscheidet

es sich von anderen Hautpartien durch siedne Dicke.

Jeder Strahl fángt proximal mit scharfer Spitze aii,

verstárfet sioh allmáhlich ein wenig, bis er plotzlich halbkugel-

formig anschwillt. Diese Anschwellung sieht an wenig ge-

íarbten Praparaten ganz anders aus. (Fig. 9. Asch.)

Der Strahl zerteilt sich da.nn scheinbar in zwei Schich-

teii, Die iintere verláuft parallel der Scheibenwáiidung, die

obere ist gewoll)t, hat eine viel grossere Oberfláche nnd ihre

Struktur scheint wie grob gekornelt. Zwischen beiden Schich-

ten verlaufen vertikále Ghitinstránge, die aus Fáden zusam-

mengesetzt sind und íleren Endein ^tark chitinisiert sind;

]etztere verursachen die grol)e Kornellung der oberen Schich-

te. (Fig. 9. Asch.)

Hinter dieser Anschwellung vereugt sich der Strahl spul-

lenartig; sein Chitin ist homogen. Am Ende der Spulle fángt

das sog. Palissadenchitin an. Diese Palissadenschicht besteht

aus einem System kleiner Pfáhle, die vertikál und in schwa-

chen Bogen dicht neben einander stehen. (Fig. 9. Psch.) Die-

ses Gebilde errinnert an áhnliche Chitinstruktur in den Haft-

scheiben des Bytiscus marginalis und Blunck nennt sie eben-

falls Palissadenschicht.

An diese Schichte legt sich am Distalende die Gelenk-

fláche des letzten Abteiles der Strahlen und zwar der Schwert-

strahl respect. Stiletstrahl an. Letzterer sieht wie ein langer

sehr starker Dorn aus, der mit breiter Gelenkfláche anfan-

gend sich allmáhlich verengt, so dass er am Rande ganz scharf

endet. Das Ende selbst biegt sich Krallenartig nach innen

zu um. (Fig. 6, 8, 9 8chst., Stst.) In dem Eaum zwischen

der Wolbung der Randstrahlen (Schwertstr.) und dem Háut-

chen der Scheibe liegen die Ghitinstránge der Trichter und

der Borsten.

Es ist ziemlich schwer die Strahlen so zu lieschreiben,

dass man sich ihre Organisaition vorstellen kann und ich weise

devshalb auf die Fig. 6, 8, 9 hin, wo der Bau der Scheibe deut-

lich abgebildet ist.

Es sei nur erklárt, wodurch die verschieden gefárbten

respect. lichte und dunkle konzentrische Ringe der Scheibe

^^erursacht werden.
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Das áiissere Háutcheii, welches die Borsiten oder Tricli-

ter trágt, ist durchsichtig uiid sind l)ei ^^entralajiibliek deiitlicli

iiur die radiar angeordiieten Cliitiiisiti-alileii zu sehen. Wer-

den uoch eiiimal die Qiierscliiiitte des Selieil)eiiringes mit

Fig. 7. verglicheni, so selieii wir folgerides: der innerste Ring

ist liehtgelb, der zweite ist duiikelbraun, koiizeivtriscli liniert

und beide sind von gleicher Breite; der dritte lliiig ist aber-

mals liehtgelb, der vierte fa.^t schwarz gefárl)t und seheinbar

a US liexagonaleii Cliitinstiickehen, zusammengesetzt. Diese

beide Zonen sind voii gleicher, jedoeh gegeii die vorherigen

Tiinge viel sehmálereii Breite.

Der letzte Ring ist der Ijreiteste, er ist lichtbraiin. kSeine

Strahleii sind anders geformt iind mie deni })roxinialen Ende
in die dunkle Sehicht eingelenkt; sie sind deninaeh selbstándig.

Wenn nun der Querschnitt des Strahls, au welchem wir

ebeufalls fíinf versehiedene Partien l)emerken, verglichen wird,

so wird gefunden, dass die erste Partie die d ú n n e Sehichte

vom Anfang des Strahls bis zur Auschwelluug einuinunt. Die

zweite Partie wird durch die halbkugelformige Anschwellung

gebildet. Im Innern befiuden sich, wie beschrieben, die verti-

calen Chitinfáden, Beide Teile sind fast gleich lang. Der dritte

Teil ist die spullenformige Verdiinnung; der vierten, der so

lang ist wie der dritte, bildet dann die hohe Palissadenschichte,

die aus verticalen Chitinpfáhlchen zusammengesetzt ist. Der

letzte Teil endlich ist der lángste und besteht aus dem krallen-

artig gebogenen Randstrahl.

Das Verháltnis des Ghitins zur optischen Wirkung ist

vollig klar. Dort, wo das Strahlenehitin verdickt ist (also im
2. und 4. Teile), macht es bei Fláchenansioht den Eindruck
dunkler Ringe (der 2. umd 4. Ring). Ihre Breite deckt sich

A^ollkommen mit der Lange der Chitinpartien. Die Zeichnung
der eins;elnen Ringe ist eine vertikále Projection der Chitin-

struktur. Der erste dunkle Ring, der von der halbkugelformi-

gen Anschwellung gebildet wird, zeigt eine Querlinierung m
1^'orm koncentrischer Ringe. Die Linierung ist nichts anderes

als die Projection der vertikalen Chitinstránge, die im in-

nern der Anschwellung verláufen. Der zweite dunkle Ring
scheint wie zusammengesetzt aus hexagonalen schwarzen
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^eldchen — eine Projection der vertikalen Pfáhle der Palis-
sadenschiclit.

Es bleibt noch die Erklárung der sechs Dorne, die im
dritten Eing sitzen, iibrig. An Fig. 8 sehen wir, dass jeder
mit seinem knopfartig erweitertem Basalteil in dem spiillen-
ormigen Teil (den 3.) eingelenkt ist iind mit freieni Eíide
gegen die Unterseite der Scheibe bervorragt. Ein feines Lumen

-Epz

Br^-A.^

--Brn

Fig, 10. Die zweizellige Driise, deren Aus-
íuhrungsgang in die Chitinhaut miiudetund
deren Sekret dae Unterseite der Haftscheibe

befeuchtet.

Drg der Drlisengang, Epz die epitheliale Zel-

lensehicht, Bm die Basalmembran.

verlauft durch den ganzen Dorn bis zu seinem stark vereng-

ten Ende. Angelegt erreicht derselbe mit seiner Offming in

die Mitte der Trichter- (Borsten-) zone. Um seine fnnkcio-

nelle Bedeutung zu begreifen, miissen wir noch den letzten

Teil der ganzen Organisation dieser Saugnápfe beschreiben.

Von der áilfíseren Wand des Chitinsáckchen,s zur inne-

ren Kutikula des Hauteinschnittes erstreckt sich im scharfen

Bogen eine epitheliale Zellenschichte. Sie besteht aus hohen,

schmalen, cylindrischen Zellen, deren Kerne im Distalende

liegen und deren Plasma sich sehr schwach fárbt. Sie ver-

engen sich zum Proximalende, mit welchem sie an einer un-

2
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deutlicli abgegrenzteii Ba..salmeiii])raii festsitzeii. In dieser

Zeillensichichte (Fig. 6. Epz.) liegt uiiweit des Haiiteinschnit-

tes eine grosse zweizellige Driise, deren Ausfiihrumgsgang in

dle Offnnng des »Chitinl)álkehei]s«, dort wo es sich dem Kuti-

kulareiiischnitte ansetzt, miindet. Dio Driisse ist kenlenformig;

die Termiualzelle besitzt einen grossen Keni mit deatlicheu

Chromosomen. Ihr Plasma hat eine schaumartige Struktur.

Die zweite Zelle besitzt einen kleinereu Kern und das

Plasma ist sehr fein. Sie iibergeht in einen langen, schnialen

Ausfiihrungsgang, dessen Lumen mit feiner, zoí^kiger Chitin-

membran ausgekleidet ist (Fig. 10 Drg).

Es sind zwei solche symetrisch gegeneinander liegende

Driisen vorhanden, die an Querschnitte, die vertikál zur Kor-

perachse gefiihrt werden, anzutreffen sind.

In dem Raum, in welchen die Driissen miinden, finden

wir Anháufungen stark liehtbreehender Kornel chen, die als

Sekret angeselien werden miissen. (Fig. 6. Sh.)

Der Raum, wo sich das Sekret befindet, ist geschlosscn,

nur durch das Lumen der Dorne kommuniciert er mit der

Aussenwelt. Das Sekret ist sicher eine Klebesubstanz, den

andere Eigenschaften wáren aus der Gesammtorganisation

des Saugnapfes, nicht gut begreiflich.

Ist es ein Klebesekret, so hat es nur damals Bedeutung
wenn es die Unterseite der Scheibe befeuchten kann, um das

Eindringen des Wassers zu verhindern.

Dies besorgen unzweifelhaft die Dorne, denn sie sind

die einzigen Offnungen des Eaumes.

Dais Sejkret tritt also in das Lumen, steigt bis hinaus,

wo ich es oft als kugelige Anháufungen am Ende der Dome
and. Werden dann diese beim Ansaugen umgebogen, so be-

euchtet das Sekret die Borsten oder sammelt sich in den
Trichtergruben an.

Es ist jedoch (nach meinem Befunde) nur ein Paar Drii-

sen vorhanden, wogegen die Zalil der Dorne dreifach ist.

Diesem LTmstand ist so zu erkláren, dass das Yorlianden-

sein von sechs Ausfíihruugsgángen durch die Bestrebung be-

dingt ist, das Sekret womoglich gleichmássig auf dem Schei-

benringe zu verteilen; deshalb sind die Dorne so symmetrisch
angeordnet und so beweglich.
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Neben diesen paarigen finden wir au Horizontál- und
Querschnitten grosse tubulose Driissen, die scheinbar ausser
dem Bereiche des Saugnapfes liegen. Sie liegen zwisehen der

Korperkutikula und der áusseren Wand des Haiiteinschnit-

tes und ihr Ausfúhrungsgang míindet dort, wo sich die Kuti-

kiila nach innen iimbiegt. (Fig. 6. Tdr.)

Ihre Lange gieicht fast dem Durchmesser des Saugna-
pfes. Ihre Wandung besteht aus groissen rhombischen, sogar

plattgedriickten Zellen, welche am Distalende ihre grosste

lióhe und Breite haben und von dort der Miindung zlí sich

allmáhlich verkleinern und mehr kubisch werden, bis sie in

das Korperepithel iibergehen. Ihre Struktur ist fádig, mit den

l^^áden perpendiculár gegen das Driisenlumen gerichtet, Das

Distalenden der Zellen fárbt sich immer dunkler und lásst die

Fádenstruktur nicht erkennen. Die Kieme sind oval oder rund
(je nach Form der Zellen) sehr gross und ihr Chromatin-

inhalt ist ziemlich reich. Jeder Kern hat einen grossen Nu-

cleolus. Der Driisengang ist mit feiner Ohitinschichte ausge-

kleidet, welche gegen die Miindung stárker wird und sich

dann mit Haiden. Hámatoxylin fast schwarz fárbt. Im Innern

des Ausfiihrungsganges ist das Sekret, welches ganz gleich

aussieht wie das Sekret der Klebedriissen, zu bemerken.

Von diesen tubulosen Driissen sind drei Paare voThanden

und bemerkt man sie am besten an Horizontalschnitten, wo
sie wie an der Peripherie eines Kreises angeordnet sind.

Je zwei sind immer symmetrisch zur Verticalachse des

Saugnapfes gelegen, und zwar so, dass ein Paar in der Lángs-

achse des Korpers liegt und die iibrigen zwei Paare quer

dazu. Welche Bedeutung haben diese Driisen! Sie sind nicht

mehr im Bereiche des Saugnapfes und doch zeigt ihre Žahl,

Anordnung und Sekret, dass sie mit der Funktion des Saug-

napfes zusammenhángen. Meiner Ansicht nach ist ihr Sekret

ebenfalls ein Klebesekret, dass zur Isolation der Haftscheibe

gegen das Wasser dient. Da die Miindung der Driise dieht

neben der Aussenwand der Hautfalte liegt, wird das Sekret

bei fortwáhrender Beriihrung der beiden Wánde im Lebens-

zustande der Larven, an diese úbertragen.

An der Oberfláche der Hautfalte rinnt es dann hinunter

bis es den Eand erreicht, wo es sich wahrscheinlich zwisehen
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den Eandborsteu (Ausláufern) der Wulst iind der Unterlag'e

aiisammelt. Das Sekret verhiiidei't daiiii gaiizlieh das Eiii-

dringen des Wassers.

Dies wáren mit Ansiiahnie der Muskulatur alle wicliti-

gen Teile des Saugapfes. Letztere wird bei Erklarnng der

Funktion besprochen,

Physiologischer Teil.

Tm folgenden will der Mechaiiisinus des besdiriebenen

Organs gesehildert und die Detailfiiuktiou der einzelnt ii Kom-
ponenten mit der physiologisehen Bedentung der Haftscheibe

in Einklaing gebraclit werdeii.

Den Grundgedanken des Haftsoheibenbaues der Ble-

pliaroeeriden als einer Liiftpnmpe, in welcher der Chitin-

kegel Yon dorsoventralen Muskeln gezogen, die Luftverdiin-

nung verursacht, beschrieb der erste ud zugleich der letzte

V. L. Kellogg. Sein Beschreibnng ist zwar gut, aber áus-

serst kurz, iingenúgend und die Abbildung wenig klar. Auch
die Brklárung der Funktion ist stellenweise unrichtig.

Der Saugnapf der Blepharoceriden kann als Muster-

organ der Ansaugungsapparate im ganzen Tierreich angese-

hen werden. Soweit bekannt, existiert nichts, wa,s diesen Organ
iibertreffen oder nur ihm gleichen konnte und zwar weder
unter den Insecten noch in anderen Tierordnungen.

In anderen Fállen, wo Saugnápfe entwickelt sind, ist

die Organisation immer einfaeher (die Luft wird durch Er-

weiterung der Raumwánde verdiinnt) und Ihre Funktion nie.

so exakt. Kein Insekt und sehr wenige andere Tiere konnen

stundenlang so fest angesaugi sein, dass sie die wildeste Was-
serkraft nicht losreissen kann. Dergleichen kainn nur durch
vorziiglich gebauten Saugapparat und besonders starke Mu-
skelentwickelung bewirkt werden.

Beides ist auch wirklich hier in der Organisation und
Funktion der Blepharoceridenhaftscheibe entwickelt, der

menschlichen Erfindung gleichend.

Werden nun alle Details, die zur genauen Funktion einer

Lviítpumpe notwendig sind, vorgefíihrt, so ist ertens ein Re-

cipient, der aus festem Materiál gebaut sein muss, um dem
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Luftdrncke zu widerstehen, unentbehrlich ; zweitens eine be-
wegliche Nabe, welehe clie Luft verdiiniit; drittens muss der
Rand des Recipienten glatt iind befeuchtet sein, um das Eiu-
dringen der Luft zu verhindern.

Wir wollen nun sehen, wie diese drei Postuláte im Bau-
plaii durchgefuhrt sind und mit welcher Precisioii die De-
taile dem Grundgedankern dienen. Wie erwáhnt stellt unsere
Tiaftscheibe eine Hautfalte vor, die im Centrum eingestiilpt
ist, und da einen halbkugeligen Eaum bildet, Alle Teile des
Snugnapfes sind zur Vertikalachse symmetrisch und da die
Falte kreisrund ist, sind alle Teile konzentrisch zu dieser
Aehse. Dies ist ein selbstverstándliches Erforderniss der Pra-
žísion des Bauplanes einer Haftcheibe.

Was ist nun der Recipient? Entweder ist es nun das
Cliitinsáckchen oder die ganze Hautfalte. Das letztere ist wohl
das richtige.

Die Hautfalte, die durch den besprochenen Einsclinitt

^'on der iibrigen Kórperwand getrennt ist, hat schwache Aus-
senwánde und konnte dem Luftdrucke kaum widerstehen;
deslia]b finden wir diesbeziigiiche Einricbtung im Sáckchen,

dessen Wánde mit starker Chitinischicht ausgekleidet sind.

Diese ehitinose Halbkugel, die sehr fest ist und leicht den
Luftdruck erhalten kann, reicht von der Centraloffnung bis

zum Kegel und bildet also die Wánde des Recipienten.

Die Tiere leben im Wateser und es ist somit sehr notwen-

dig, class der Recipient gut gegen,das Eindringen, des Was-
sers versichert wird; sein Rand muss der Unterlage fest an-

gepresst und vielleicht noch befettet werden.

Sehen wir uns nun die Organisation der Scheibe, die

einen geschlossenen Ring = die TJmrandung des Recipienten

vorstellt, an; zuerst sei eine kleine biologische Anmerkung
erlaubt. Die Larven bewegen sich an Bachsteineui; die Unter-

lage, an welehe der Rand des Saugnapfes angepresist wird, ist

rauh und uneben. Die Ringscheibe ist nun so organisiert, dass

sie alle die Unebenheiten der Unterlage gut bedecken kann.

Wir Avissen nach der vorherigen Beschreibung, dass die Haut-

falte an der Ventralseite sehr diinn und mit Borsten oder

1'richtern bedeckt ist. Am Rande verdickt sie sich zu einer
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Wulst, die mit laugen Kutikularausláufern verscihen ist.

}^Jebstdem liegen im Innern der Riiigscheibe als Fortsetzung

des sogen. Chitinbálkcliens die Strahlen.

Sie sind sehr stark und ihre Aufgabe ist die Ringscheibe,

die sonst voii weicher Haut gebildet ist nud deshalb zusam-

nienschrumpfeii mochte, in ihrer kreisrnnden Form zu erhal-

teij; indem sie radiár zur Centraloffnung dieht neben einander

angeordnet sind. Da sie aber bei ilirer Stárke umbiegsani wá-

ren iind damit auch die ganze Riugscheibe, so trágt jeder

Strah] zwei Biegstellen.

Die eiiie ist die halbkugelformige Anschwellung, die im
Jnnern weich ist nud die diinkle Chitinstránge, welehe die

Palissadenstruktur des Chitins zeigen, erkeiinen Uisst. Weil

die obere Fláche der Anschwelluiig grosser als die nntere ist,

so biegt sich dieseibe so nm, dass die Unterseite der Ring-

scheibe konkav wird.

Die zweite Biegstelle ist die aus den Chitinpfahlen zu-

sammengesetzte Palissadenschiehte. Diese Sehichte kann sich

konkav oder konvex iimbiegen, indem die Palissaden an einem

oder anderem Ende auseinander treten, so dass die Schwert-

strahlen nnd zugleich die ganze Randpartie entweder hiniuf

oder hinunter umgebogen wird.

So wird es ermoglicht, dass die Scheibe selbst an unebe-

nen krumen Fláchen festhaften kann.

Die Strahlen dienen bloss als Stiitzapparate der Scheibe

;

dieselben konnen jedoch dem Eindringen des Wassers nicht

vviderstehen. Dieses besorgt die speciel dazu organisierte

Anssenhaiit der Scheibe mit Hilfe des Klebesekretes.

Thre Unterseite ist dicht beborstet nnd zwar clem Rande
zu entweder mit lángeren Borsten oder mit trichterformigen

Yertiefungen. Die Borsten sind sehr dicht nnd wenn sich die

Ijuft darin ansammelt, so ist ein Eindringen des "Wassers aus-

geschlossen; darm ist anch die Beborstnng dem Rande zu

stárker. Wo jedoch dies nicht geniigt, da hilft das Klebesekret,

welches durch die 6 Dorne auf die Ventralseite hinaustritt^

indem es bei Anlegung der Scheibe ausgepresist wird und
zwischen die Borsten oder in die Gruben der Triehter ein-

dringt, die Scheibe zur Unterlage amklebt und selbstverstánd-

lich auch das Wasser aufhált.

I
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AVelche Bedeutung das Sekret der 6 tubnlosen Drúsen
liat, wurde ischon erwáhnt.

Die Drúsen gehoren ganz sicher zur Haftscheibe, da sie

sonst eine so besondere und symmetrische Lage ziim kreisrun-

den Bauplan des Organs kauan einnehmen wiirden. Das Se-

kret rinnt wahrscheinlich an der Oberfláche der Hautfalte

liinunter nnd sammelt sich da zwischen der Randwnlst innd

der Unterlage. Wie das Sekret von der Miindung an die ent-

gegengesetze Wand gelangt, wurde schon erwahnt.

Ans allem was angefiihrt wurde ist zn erschen, dass

nicht ein sondern eine ganze Reihe von Hilfsmitteln entwi-

ckelt ist, um das Innere des Chitinsáckchens (d. Recipieat)

so gut als moglich gegen die Umgebung zu isolieren. Und
weii die Tiere im Wasser wilder Gebirgsbáche leben, biJdet

die wiehtigste Funktion der Scheibe moglichst genau dem
Eindringen des Wassers zu widerstehen und deshalb entwi-

ckelten sich -so verschiedene Isolierungsmittel.

Wir gelangen nun zum wichtigsten Teil dieser Luft-

7)unipe nahmlich zum Stossel, dessen Struktur und Form ich

vorangehend beschrieben und abgebildet kabe. Er ist kleiaer

als der Innenraum des Sáckchens und liegt in einer dicken

aber weichen Chitinschichte, so dass diese ihn an seiner Basis

Tund umfasst. Die ganze Einriehtung ist am besten an dem

Querschnitte sichtbar. (Fig. 6. Chsch.) Von der Basis des

Kegels laufen zwei divergierende starke Muskeln, die sich

dort, wo die Korperdecke zwei seichte Einbuchtungen besitzt,

befestigen. Sie liegen in vertikaler Ebene, die transversal zur

Korperachse steht. Diese sind die stárksten, die im Bereiche

der Haftscheibe vorkommen. Durch ihre Kontraktion wird

der Kegel in die Hohe gezogen und es bildet sich ein Vacuum,

wodurch die Luftverdiinnung im Chitinsáckchen erreicht

wird.

Wenn sonach diese zwei Muskeln in Action treten, ist

die Haftscheibe fest angeisaugt und man kann sie ohne Willen

der I.arve nur mit ziemlicher Anstrengung losreissen.

Welche Muskeln fungieren nun, wenn die Larv den

Saugnapf losmachen will. Blosse Erschlafung der Kegel-

muskeln wird Avohl kaum zum Loswerden des Saugnapfes ge-
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niigeE, sonst wáre nieht eiiie so reiche Muskulatur die als

Antagonist fuiigiert entwiekelt.

Es ist leieht zii erraten, welche Muskeln sich entwickeln

Tímssten nm als Gegengewicht der Kegelmuskeln arbeiteii zu

konnen.

Nicht iiur der Kegel soiidern auch das Sáckchen rauss

beweglich sein, weiin es mit dem Kegel giit ansgefiillt werdeu

soli d. h. wenn die Haftscheibe losgemacht werden soli. Zu
demselben Zwecke, jedoch zur Bewegnng der E-ingscheibe

mi3ssen ebenfalls Muskeln vorhanden sein, welche dieselbe

iii die Hohe ziehen konnteu, wenn sich die Larv anderswo

ansaugen will. Gerade so wie wir voraussetzten, ist anch wirk-

lich die Muskulatur entwiekelt.

Fig. 5. zeigt einen Querschnitt, der bischen weiter vom
Centrum des Saugnapfes gefiihrt. wurde, so dass er nur noch

das Sackchen traf ; wodurch die Richtung und Insertion der

besprochenen Muskelbúndeln enthiillt wurde. Ein Biindel er-

fasst das Ende des Hauteinschnittes und láuft sehief zur Dor-

salseite und zwar parallel zu den Kegelmuskeln, Thre eigene

Richtung ist eine andere; sie liegen nicht in der Transversal-

ebene des Korpers, sondern sie verláufen von dem Hautein-

schnitte, an dessen lateralen Seiten sie inserieren, sehief nach

vorne oder nach hinten. An Fig. 5. sind deshalb die einzelnen

Biindel sehief angeschnitten.

Gleiche Richtung haben auch die Muskeln des ("hitin-

sáckchens. Sie befestigen sich am oberen Rande des Sáck-

chens und verláufen parallel mit den ersteren zur Dorsal-

seite, wo sie inserieren. Da sie sehief nach vorne oder nach

hinten zielen, sind sie an Fig. 5. ebenfalls sehief angeschnit-

ten. Beide Muskelschichten sind paarig und liegen symme-
trisch zur Lángsachse des Korpers.

In der Ebene der Kegelmuskeln verláuft noch ein Paar

Muskeln, deren jeder sich von der Insertionstelle des Kegel-

muskels sehief nach aussen und ventralwárts erstreckt und

unweit des Korperrandes, dort wo die krallenartigen Anhánge

anfangen, inseriert. (Fig. 4. RM M.)

Es muss noch erwáhnt werdetti, dass das Sarcoplasraa

sehr máchtig entwiekelt ist und grosse Zellkerne besitzt.
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Alle Muskelbiindel, die der Haftscheibe angelioren, lie-

gen fast transversal zur Lángsachse des Korpers. Die Ursache
Jst die Lage der Darmrohre und der Lángsmuskulatur, die

das Korpercentrum ausfiillen.

Weil die iibrigen Teile des Saugnapfes sich mehr passiv
verhalten, sind die motorischen Komponenten die wichtigsten

Teile fangen an tátig zu sein und welche Vorgánge spielen
Funktion.

Zur Erklárung dieser Vorgánge dienen die Fig. 4., 5., 6.

die die Querschnitte des Organs in verschiedenen Positionen

zeigen. Als Ausgangspunkt der Funktionerklárung nehmen
wir die Fig. 4., also den Zustand, wo der Saugnapf angesaugi:

ist. Die Unterseite des Scheibenringes ist fest angepresst an

die Unterlage, selbstversándlich nicht nur mittels des kleb-

rigeu Sekrets^ sondern hauptsáchlich durch Luft- respect.

Wasserdruck.

Die Driisen sind in Thátigkeit. Die Kegelmuskeln sind

kontrahiert und der Kegel in die Hohe gezogen. Tni Chitin-

sáckehen ist also eine Luftverdiinnung, die eben den ganzen

Korper angesaugi hált. Die iibrige Muskulatur des Saug-

napfes ist ausser Thátigkeit.

Nun will das Tier den Saugnapf losmacheu. Welche

Teile fangen an thátig zu sein und welche Vorgánge spielen

sich abl

Das erste ist die Erschlaffung der Kegelmuskeln. Hie-

durch sinkt der Kegel wieder in das Sáckchen und das Va-

CLium verkleinert sich. Gánzlich kann der Kegel das Sáckchen

durch blosse.s Sinken jedoch nicht ausfiillen (weil er kleiner

ist) und soli der Eest der Luftverdiinnung beseitigt werden,

was uotwendig ist, wenn die Haftscheibe in die Hohe geho-

ben werden soli, muss auch das Chitinsáckchen aktiv eintre-

ten und sich an die Wánde des Kegels legen. (Fig. 0.) Dies

geschieht wenn sich die symmetrischen Muskelbiindeln des

Sáckchens kontrahieren, Hiemit wird das Sáckchen in die

Hohe gehoben, ein bischen erweitert und umfasst nun fest

den Kegel und die ihn umgebende Chittinschichte. (Fig. 5.

SMM.) Nun bleibt noch úbrig die Eingscheibe von der Unter-

lage abzuheben.
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Zu cliesem Zwecke koritrahiereii sieh Miiykelbúndel, dio

sicli (Fig. 5. HMkl.) lateral an dem Hauteinschiiitte befesti-

gen und von dort schief zur Dorsalseite verlaufen. Ist dies

geschehen, so wird das Ende deis Hauteinschriittes und zu-

gleich auch die Stiltzliaut (Chitinbalkchen^ der Hautfalte

iu day Korperiímere eiiigezogeu. Da nun letztere mit den

Strahlen zusammenhángt und an der Biegungstelle unweit

der Offnung wie ein Hebel auf die Chitinstrahlen wirkt, so

werden diese bei Kontrahierung der Muskeln in die Hohe ge-

zogen und zwar in der Weise, dass sie von der friilieren hori-

zontalen Position in eine mehr vertikále iibergehen.

Die Muskeln des Hauteinschnittes kontrahiereii sich

gleichzeitig mit jenen des Sáckchens.

Sind alle die Vorgánge, die geschildert wurden, gesche-

hen, so ist die ganze Haftscheibe von der Unterlage in das

Korperinnere eingezogen. Der betreffende Korgersegment

beruht nun auf den krallenartigen Anhángen. Will sich die

Larv wieder ansaugen, so kontrahieren sich die zwei latera-

len Randmuskeln, die schief von der Korpereinbuchtung an

der Dorsalseite zu den Anhángen am Rande verlaufen, Hie-

durch flácht sich der ganze Korper ab und die TJnterseite

des Korpers sartimt der Haftscheibe wird an die Unterlage

gedriickt. Gleichzeitig erschlaffen auch die bisherkontrahier-

ten Muskeln des Chitinsáckchens und des Hauteinschnittes. Die

Ringscheibe klebt sich mittels Sekretes (der aus den Dorneri

hinaustritt) an die Unterlage und verhindert dem Eindringen

des Wassers. Nun kontrahieren sich, wáhrend der Erschlaf-

fung der Randmuskeln, die Kegelmuskeln; der Kegel wird in

die Hohe gezogen und im Chitinsáckchen entsteht eine Luft-

verdiinnung: Die Haftscheibe ist fest angesaugt.

Sehr interessant ist die Art der Bewegung mittels dieser

Haftscheiben. Die Larv, die fest angesaugt ist, macht die vor-

deren drei Saugnápfe los, erhebt die vordere Korperhálfte

und indem sie selbe nach der Seite schwingt, befestigt sie die

Saugnápfe. Dann folgen die anderen drei Saugnápfe; die

zweite Korperhálfte wird in gleicher Richtung nach der Seite

gébogen und befestigt. — So durch wiederholtes Losmachen
und Ansaugen der Haftscheiben bewegt sich die Larv in la-

teraler Richtung; selbstverstándlich ziemlich langsam.
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Die Ursache der Entwickelung so hoch organisierter

Saugnápfe sind die besonderen Lebenverháltmese, welchen
sich die Larven anpassen miissten. Ein einfacher gebautes

Organ (Krallen etc.) konnte den Larven kaum das Leben in

den bekannten Verháltnissen ermoglichen. Deshalb entwickelte

sich eine Saugvorrichtung, die zur jetzgen hohen Organisa-

tion gelang. Urspriingiich waren wahrscheinlich an der be-

treffenden Stelle nur Driisen vorhanden und die Tiere lebten

ara Boden der Báche. Dort wo sich die Ventralseite mittels

Driisesekretes an die Steine klebte, lag die Insertionsstelle,

an welcher sich die divergierenden dorsoventralen Muskeln

vereinigten. Durch Kontraktion der letzteren konnte die wei-

che Haut der Ventralseite eingestiilpt werden; rings um die-

ses Centrum bildete sich eine wallartige Hautausstiilpung und

dies Avar schon eine primitive Saugvorrichtung, die man als

Anlage der hochorganisierten Haftscheibe ansehen kann.
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XXVI.

Studie o chromové žluti.

Prvá ást.
System PbSO^ + K2Cr04 ^=^ PbCrO^ + K2SO4.

Dr. Jaroslav Milbauer a inž. Kamil Kohn.

(S 8 obrazci v textu).

(Pedloženo v sezení dne 23. íjna 1914.)

Úvod.

V chemickém velkojormyslu pipravují se chromové žhi-

ti v rzných odstínech, od nejsvtlejší citrónov žluté až do
oranžov ervené.

Podstatnou ástí všech tchto barev jest chroman olovna-

tý PbCrOi- Akoliv jest složení chromové žluti pomrn jed-

noduché, závisí odstín vyrábné barvy na tolika známých i ne-

známých faktorech, že je píprava zcela uritého tonu vcí
neobyejn obtížnou. K tomu pistupuje ješt okolnost, že

sražená barva sama o sob promýváním i sušením se dále

mní — stává se tmavší.

Svtlé chromové žluti, vyjímaje nejsvtlejší^ citrónov

žluté odstíny, jsou neutrální chroman olovnatý (PbCr04).

Tmavší odstíny, tvoící pechod mezi chromovou žlutí a chro-

movou ervení, obsahují jistou ást zásaditého chromanu
(PbO.PbCrO^) vedle pevážného podílu neutrálního chroma-

nu olovnatého.

V literatue*) uvádí se následující okolnosti, které mají

vliv na barvu:

*) Zerr a Rúbencamp: Haadbuch der Farbenfabrikation. II

vyd. str. 347 a násl.

Vstník král. eské spol, nauk. Tída II. 1
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1. Koncentraceroztok. ím zednjší jsou roz-

toky užívané k srážení barvy, tím je odstín svtlejší.

2. Zpsob míchání. Jím dosáhne se, je-li vehiii

itcinné, svtlejšího odstínu a hmoty specificky lehí.

3. Teplota pi srážení. Každé zvýšení teploty

bhem srážení má za následek tmavší ton a nevhodnou struk-

turu barvy v pevném stavu.

4. Rychlost srážení. Doba do ukoneného srážení

a oddlení tekutiny od ssedliny má býti pro dosažení ohnivj-

ší barvy co nejkratší.

5. Zpsob p r o m ý v á n í. Vymývání barvy vždycky
zpsobuje pechod barvy v ervenjší odstín. Toto ztemnní
odstínu je tím vtší, ím svtlejší byla pvodní barva. Z toho

je patmo, že nejsvtlejší citrónov žluté barvy, jakých se nej-

více ze všech chromových žlutí užívá, vbec takovým zpso-
bem se nemohou vyrábti. Jakým zpsobem se tu postupuje

zmíníme se níže.

6. Zpsob, doba a teplota vysoušei. Každé
zvýšení teploty nad teplotu srážecí je nepíznivé pro svtlé

odstíny.

Jak již bylo eeno, nelze ijipraviti svtle žlutých od-

stín (citrónov, kanárkov žlutých), pro lithografii hlavn
dležitých, pouhým srážením jednoduchého chromanu olov-

natého (PbCr02) Takový istý chroman olovnatý promývá-
ním stává se tmavší, smršuje objem a po vysušení má špina-

v žlutou, slámovou barvu. V uvedeném pípad, kdy jedná

se o sírov žlutou chromovou žlu postupuje se tak, aby záro-

ve s chromanem olovnatým se srážel síran olovnatý. Vychá-
zí se z octanu, po pípad z dusinanu olovnatého, jichž roz-

toky se srážejí roztokem dvojchromanu draselnatého, kysele-

ným kyselinou sírovou nebo roztoky chovajícími bu síran

sodnatý neb síran hlinitý. Vzniknou tu ssedliny, které jak

pi promývání, tak i na svtle jsou daleko stálejší v barv
nežli pouhý chroman olovnatý.

V studii o žluti chromové mají býti probádány podmín-
ky, jaké vyžaduje výroba barvy citrónového odstínu, zejmé-

na v první ad má býti vysvtlena funkce síranu olovnatého

pi sražení a fixaci svtlvch odstín chromové žluti. Chceme
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dále i osvtliti ostatní okolnosti a vlivy psobící pi výrob
chromové žluti vbec.

Funkce síranu olovnatého.

Dosud není rozhodnuto, jak psobí síran olovnatý na stá-

lost chromové žluti, ani není známa forma, v jaké se v té ci-

trónové žkiti chromové nalézá. Dle Jablczynskiho^) je zm-
na barvy zpsobena hydrolysou PbCrO^.

PbCrO^ = Pb" + CrO/'
Pb- + OH=:Pb (OH)-

ást Pb- slouí sie s OH' vody na Pb(OH)' a tento ka-

tiont opt ásten s CrO^" váže se na Pb^ (0H)2Cr04, zása-

ditý chroman barvy ervené a zpsobuje zmnu odstínu barvy.

Uvedenou hydrolysu zabraují dobe rozpustné sole olova. I ne-

patrn rozpuštný podíl síranu olovnatého staí k zatlaení

hydrolysy. Dle Coxa^) hydrolysuje se neutrální síran olovna-

tý ve vod a stává se zásaditým. V 1 1 vody musí býti nejmé-

n 0,002 g CrOg, aby se hydroiysa zatlaila. Pídavkem Pb-

solí zmenší se množství Cr04"' a PbOrO^ nemže se více hy-

drolysovati a je pak stálejší. Dle Coxa chrání ty sole olovnaté

nejvíce, které jsou rozpustnjší.

Jinak vykládá se vtší stálost chromové žluti, obsahují-

cí PbSO^ podvojnou sloueninou síranu olovnatého s chro-

manem olovnatým. Dle Genteleho^) mže to býti slouenina

PbCrO,.PbSO/nebo PbCrO,.2PbS04. Dle téhož autora je

však též možno, že síran olovnatý chrání chroman olovnatý,

že nemže pecházeti v krystalinickou modifikaci, jenž má
býti píinou ztemnní barvy a velké hutnoty. Pi tom ovšem

pedpokládá, že se sráží v takovém pomru, aby vznikla bu
svtlejší barva PbCr04.2PbS04 nebo PbCrOpPbSO^ o nco
tmavší. Ve skutenosti dostávají se však v praxi i dobré

svtle žluté a stálé barvy, je-li síranu olovnatého daleko mén
nežli odpovídá složení sulfochroman uvedených formulí.

') Chem. Ind. 31. 731—33.

^) Zeit. f. anorg. Ch. 50. 226.

3) Gentele: Lehrb. d. Farbenfabrikation. II. díl 179. str.
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Tak ku p. staí i na 100 díl octanu olovnatého 0,65 díl
H.SO4 66^ Bé a 36,5 díl KgCa^^T? ^by chromová žluf takto

získána vyhovovala. Ovšem, že s pibývajícím množstvím

PbS04 stává se barva svtlejší a stálejší.

Existence sulfochroman které by vysvtlovaly stálost

chromové žluti, je však sporná.'') Rzné okolnosti svdí pro

jejich existenci, ale opt jiné jí odporují. Pro existenci tchto

podvojných slouenin mluví to faktum, že jen souasn sraže-

ný síran olovnatý s chromanem olovnatým pi následujícím

promývání se chová docela jinak nežli barva, kterou bychom
dostali sražením chromanu olovnatého na díve pipraveném
síranu olovnatém. Kdežto prvním zpsobem pipravená žluf

pi promývání se uezatemuje, druhá barva chová se tak jako

PbCrOi sražený bez PbSO^.
'

Kdyb^'- byl síran olovnatX^ pouze prostedkem k dosa-

žení svtlejší barvy chromové žluti, dal by se nahraditi i ji-

nými podobnými sloueninami.

Tak by mohl síran barnatý nahrazovati síran olovnatý.

Ale lakové chromové žluti jinak zcela obdobn vyrobené jako

se síranem olovnatým nepodobají se jim ani v barv, ani

v struktue. Akoliv je objemová váha síranu barnatého (4,48

až 4,53) menší nežli síranu olovnatého (6,2—6,38) jsou barvy
se síranem barnatým hutnjší a tžší. Zvlášt tato poslední

okolnost b}^ mluvila pro existenci sulfochromanu olovnatého.

Proti tomu však dá se síran olovnatý z domnle vznikajícího

sulfochromanu resp. ze smse síranu a chromanu olovnatého

vytepati roztokem sirnatanu sodnatého a dále srážíme-li roz-

tok dvojchromanu a síranu alkalického roztokem olovnaté soli

vypadne nejdív chroman olovnatý a pak síran olovnatý.

Domnnky o psobení síranu olovnatého mžeme tedy
shrnouti v následující:

.1. Theorie Jablczynskiho vysvtluje stálost barvy
zmenšením hydrolysy chromanu olovnatého vlivem síranu

olovnatého.

2. Theorie sulfochro matová pedpokládá v ci-

*) G. Zerr a Rubencamp: Handbuch der Farbenfabrikation.
1. c.
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tronov žluté barv existenci podvojných slouenin síranu a

chromanu olovnatého.

3. Theorie, která by pedpokládala tvoení pevných roz-

tok event. vliv adsorpce, výklad to analogický sorpcní theorii

v. Georgievicsov, jíž vykládány jsou vybarvování tkanin.

[Chem. Ztg. 1914. 4451.]

Nám jednalo se nejprv bez ohledu na tyto theoretické

úvahy o vyjasnní všech vliv psobících pi výrob stálé

žlutí chromové a obrali jsme si v tomto oddílu práce pedem
za úkol vyšetiti funkci síranu olovnatého. Jednalo se tu o sta-

novení podmínek existence síranu olovnatého resp. sulfochro-

manu olovnatého.

I. Srážení barvy.

Pi výrob chromové žlutí svtlých odstín probíhají

dv reakce

Pb" + CrO/' = PbCrO, a

Pb- -f SO/' = PbSO,

Srážení dvpjchromanem možno vlastn považovati za

srážení monochromanem u pítomnosti tolika HoSOt, že

i Cr04^^ dle rovnice

2CrO/' + 2H- pejde v Cr.O, + H2O

a srážení probíhá pak

Cr.307" + 2Pb- + H2O == 2PbCr04 + 2H-

Srážení provádí se obyejn octanem (zídka dusina-

nem olovnatým). Pedpokládáme-li, že je dvojchroman v pe-

bytku jsou po srážení vedle ssedliny PbSO^ a PbCrO^ v roz-

toku ionty: K- (z dvojchromanu), CH.COO' (jednak v podob

octanu draselnatého a jednak co volná kyselina) a dále SO4''

jednak z volné kyseliny pebytené a jednak, jak z pozdji

uvedených pokus plyne i v podob síranu draselnatého. Pe-

hlednji jsou vyznaeny tyto pomry, napíšerae-li rovnice, dle

obyejného zpsobu psaní:
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2 Pb(CH3COO)2
2 Pb(N03)2

+ KateOT + H2O = 2 PbCsOi + 2 CH3COOK + 2 CH3COOH
2KNO3 +2HNO3

Pb(N03) + ^'^^' ~ ^^^^' + 2 HNO3

Jak je patrno z napsaných tu rovnic, jest systém reakní

znan složitý. Abychom si iikol námi vyten}'^ usnadnili, vo-

lili jsme pirozenou cestu postupu od nejjednoduššího pípadu
k nejsložitjšímu. Za východisko sloužila nám soustava:

a) K2Cr04 + PbSO, ^I^ PbCrOi + K2SO4

od níž chceme dále pejíti k soustav ponkud složitjší:

b) K2Cr20r+ 2 PbSO.+ Ho.O ^Z^ KaSO.+HaSO* H-2PbCr04*

Pistoupí-li pak k druhé soustav ješt volné kyseliny a

draselnaté soli tchto kyselin, které pocházejí z rozpustných

solí olovnatj^ch [užitých pi srážení, bu v podob octanu neb

dusinanu olovnatého] , máme ped sebou pak celý systém v ta-

kové form, jaký skuten tvoí veškeré sloueniny po srá-

žení, ovšem s pedpokladem, že ped srážením píslušných

rozpustných solí olovnatých není v pebytku snad dvojchro-

man draselnatý.

Dluž] ifi ješt podotknouti, žezliteratury ovšem není

jasno, jakým zpsobem se v praxi srážení provádí. Dle Gente-

LEHO (1. c.) sráží se tak, že se pipouští roztok octanu olovna-

tého zárove s roztokem dvojchromanu draselnatého okysele-

ného kyselinou sírovou do srážecí nádoby. Pi tom zstává
dvojehroman i po srážení v pebytku. V knize Zerr-Rben-
CAMPOv (1. c.) se však uvádí, že jest nejlépe srážeti tím zp-
sobem, aby octan olovnatý byl v pebytku as 5%ním i po srá-

žení. Srážení se pak provádí uvádním tenkého proudu roz-

*) Pi zkouškách pedbžných se ukázalo, že systém zde na-

psaný (b) probíhá ve smru z pravá na levo dle schématu

:

K,SO, + H^SO^ -f 2PbCr04—^K^Cr^O, + 2PbS04 -f H^O,
kdežto v obráceném smru jsou pomry komplikovanjší.
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toku dvojchromanu draselnatého a kyseliny sírové do rozto-

ku octanu olovnatého. V prvním pípad odpovídala by výro-

ba námi vyznaeným procesm, v druhém pípadn vypad-
nou ze systému soli chromové kyseliny a místo nich vstoupí

píslušné rozpustné soli olovnaté. I bude nám tedy rozhod-

nouti také, která z method srážecích jest výhodnjší pro exi-

stenci síranu olovnatého v chromové žluti citrónové barvy.

a) sysicm K^SO^ + Ph80^ ^Z^ PhCrO^ + Ko80^.

Tato soustava jest typickým pípadem heterogenních

soustav, které v literatue nacházíme nkolikrát studovány.

Patí sem zejména mimo klassickou práci Guldberg-Waage-

ovu obsáhlá studie Meyerhofferova »Úber reziproke Salz-

paare« [Zeit. f. phys. Chem. 53, str. 5131 vztahující se k sy-

stému BaSO^ + K2CO3 ^^K.SO^ -f BaCOs, které nám pi
naši práci byly vzorem podobn jako pro jinou práci Gtold-

BLUMOvu [Journal de chimie physique 7. 289], jež obírala se

systémem nám ješt bližším:

BaCrOi+KsCOB^^KaCrOi+BaCOs.

Pi studiu podobných systém jest pedem dležité zji-

štní, která z daných dvojic, tedy v našem pípad bu
K.CrO^ + PbSO^ nebo PbCrO, -f H^SO, je stálejší.

a) Vreni stability.

K urení stability máme nkolik kriterií. První

založeno je na theorii rozpouštcího souinu dle Van't Hoffa

a Eeichera [Zeit. f. phys. Ch. 2. 4821.

Pedpokládáme-li, že v nasycených roztocích jsou po-

díly rozpuštných solí úpln dissociovány, bude ta z dvojic

stálejší, jejíž souin iontových koncentrací bude menší.

Pro dvojici K2Cr04 + PbS04 jest rozpouštcí souin

C^KXCcrO.-XCpb-XCsO,"

ale pro úplnou dissociaci rozpuštného podílu platí vztah:

CK=2Ccr04"=2CK2Cr04, kdc CK:2Cr04

je nasycený roztok pro tu temperaturu, pro kterou hledáme

stabilitu.
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Podobn je

Cpb"= C SO4"= CpbsOí;

takže rozpouštcí souin jest

4C^KaCr04 X CKaCrOí X CpbSOí X CpbSO* = 4C^K2Ci04 X C^PbSO*

a obdobn u druhé dvojice

4C^K2S04 X CK2SO4 X CpbCrOí X CpbCr04=^4C^KoS04 X C^PbCroI

Staí tedy znáti rozpustnosti tchto 4 látek a ty jsou:

pi teplot: v 0/0 roztoku:

K2SO4 .... 20" C 10-07Vo^^

K.CtO, . . . 20« C 38'6 Vo^)

PbS04 .... 19'95« C 4-25X10-3Vo'^

PbCrO. . . {1^:
C 2'0 XlO-^Vo'^^

1-2 XIO-^^)

Což je v molech: K2Cr04 . . . 3"2372

K2SO4 . . . 0-6423

PbS04 . . . i-4 X10-*
PbCrOi . . .

6-2 XIO-^

Zavedením tchto hodnot do odvozených formulí dostá-

váme pro 20° C (pro PbCr04 vzat první údaj pro 18°; vzhle-

dem k nepatrné rozpustnosti PbCr04 není rozdíl pro 2° veliký)

dvojice K2Cr04+PbS04 .... 2-67X10-'^

dvojice K2S04+PbCr04 .... 4-06XlO-io

Z toho j e z e j m o, ž e d r u h á d v o j i c e totiž K.,S04 -r

PbCr04 j e y t á 1 e j š í.

Jiné kriterium jest pímé urení stability dle

Meyerhoffera (1. c). Zakládá se na pravidlu fásí. Pedpo-

') Andrea Jour. pr. Ch. 29.472 1884.

'') Alluard C. r. 59.500. 1864.

^) Bottger Zeit. f. Phys. Ch. 46.604 1903.

*) Kohlrauch (Landolt Tab. 1912, Str. 491.

^) Radioaktivní methodou stanoveno. Gr. Hevesy aF. Paneth.
Zeitschr. f. anorg. Ch. 1918. 313. Užito udání Kohlrauschovo.
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kládejme, že máme nasycený roztok všech ty látek, tak že na
dn jsou co pevné fáse: K2SO4, K2Cr04, PbCr04 a PbSO^.
Tedy je celkem 6 fásí a sice 4 pevné, 1 kapalná a 1 plynná

(vodní pára). Složky jsou H2O, KaCrO^; PbSO^, PbCr04, tedy

tyi. Dle pravidla fásí musí býti:

volnosti + fáse = složky + 2.

V našem pípad je poet volností = O, což znamená,

že všechny tyi látky vedle sebe nemohou existovati, leda pi
jediné teplot, t. zv. teplot transformaní. Musí tedy za kaž-

dé jiné teploty jedna ze solí olovnatých co pevná fáse zmizeti.

Máme-li pak dostatený pebytek pevné soli draselnaté na

dn, musí ta ze solí olovnatých zmizeti, která je mén stálá.

Pi tom ovšem se pedpokládá, že netvoí PbCr04 a PbS04
isomorfní sms, která by pak byla jedinou fásí a tím by náš

systém nabyl 1 volnosti. Z toho je patrno, že nám toto urení
stability mže zárove zodpovdti otázku existence podvojné

sloueniny PbS04 a PbCr04. Pi tom musíme míti na pamti,

že je možná i jiná isomorfní sms a to bu K2SO4 + PbS04
nebo K2Cr04 + PbCr04.

Díve nežli pikroíme dále ku popisu zpsobu stano-

vení -pímé stability systému dle Meyerhoffera, stjž zde

nkolik slov o píprav reagencií,

Ch román draselnatý byl zprvu pipravován
dvojnásobnou rušenou krystalisací prodejného istého chro-

manu, jelikož však analysou zjištno, že jemu je rovnocenný

preparát firmy Kahlbaumovy [Kaliumchromát »Zur Ana-

Iyse«] byl brán nadále tento. Jeho istota byla kontrolována

jodimetricky, pi emž roztok sirnatanu sodnatého k titraci

užitý byl ve svém titru stanoven vždy na dvakrát pesubli-

rnovaný jod. Obsahoval prmrn 99-85% K2Cr04. Pi dal-

ších pracích stanoven byl titr sirnatanu vždy na tento chro-

man, s kterým bylo stále pracováno.

Síran draselnatý pipraven byl z chemicky isté-

ho prodejného síranu draselnatého dvojnásobnou rušenou

krystalisací.

Síran olovnatý byl získán srážením roztoku dva-

krát rušen pekrystalovaného dusinanu olovnatého ch. .,

vypoteným množstvím zedné kyseliny sírové. Na to byl
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promýván studenou vodou až do vymizení kyselosti a dále až

reakce na NO3' inidlem brucinovým ustála.

C h r o m a n olovnatý pipravován srážením uvede-

ného již roztoku dusinanu olovnatého roztokem chromové

kyseliny, pipravené z kysliníku chromového, chovajícího

pouze sledy kyseliny dusiné. Ssedlina promývána a oste

odssávána tak dlouho, až filtrát neobsahoval žádnou kyselinu

dusinou, na to promyt istým alkoholem, pak erstv desti-

lovaným istým éterem a sušen nkolik dní ve vakuovém exi-

katoru. Pi tom vždy pozorováno, že éterový zápach lpl ne-

obyejn houževnat na preparátu a že i nkolik dní po zna-

telném zmizení éteru reagoval jeho vodný výluh pímo s jo-

didem draselnatým. Byla to bezpochyby superoxydická nei-

stota, která tuto reakci zpsobovala, nebof po dalších nkolika
dnech tato reakce zmizela.

Voda destilovaná z našeho velkého destilaního

pístroje ústavního obsahovala sledy olova a proto byla pi-
pravována pro tuto práci naši zvláš v laboratoi samé desti-

lací dle zpsobu Šulcova [Chemické Listy XXI. Str. 236.1

Jako nádobí sloužila nám stará platina z inventáe bý-

valé stolice Štolbovy, event. porculánové nádobí fy berlínské

a resistenní sklo fy Schottovy.

Ku stanovení stability byly provedeny tyto dva pokusy:

Pi prvním volen pomr reagujících pevných hmot
v molech

1 KsCrO, : 1 K0SO4 : V2 PbCr04, rozpuštno

C)7 g KoCrOj, 15 g KoSO^ ve 100 g vody a pidáno 42 g PbCr04.

V druhém rozpuštno ve 100 gr vody tolik látek, aby
byly na dn v pomru

1 KoOrOi : 1 K2SO4 : V2 PbS04 v molech a bylo tu odváženo

67 g K,Cr04, 15 g K2SO4 a 3-7 g PbS04 na 100 g vody.

Jestliže netvoí se isomorfní smsi, musí v jednom
z obou pípad olovnatá sl zmizeti.

Obsah bank, ve kterých byly tyto pokusy provádny,
byl dkladn protepáván. K tomu cíli použito bylo násle-

dující zaízení, které znamenit se osvdilo a které nejen mí-

chá nýbrž i protepává a umožuje pokus na velkou dobu
protáhnouti.
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Mezi dv osy, z nichž každá byla opatena dvma ko-
leky {d, 6] , e') a jedna pohánna šrou pes hnací ko-
leko / teplovzdušn^Tn motorem, vložena byla kádinka h skle-
nná (pozdji plechová krabice kruhového prezu), tak že
na kolekách spoívala a s nimi se otáela. Do kádinky byla
vložena sklenná baka a naplnná píslušnými látkami,

WSSS!' '»>'»Ví^*»»í W VVi«WXVC>N*CiiNS>»íííCÍ«»»'i \\\v Sj6í8ÍSJ«S^V^ffJ«í«NCS^^

Obr. 1.

uzavená zátkou jednou vrtanou. Do otvoru vložena tsn
krátká tyinka, takže asi o pl centimetru nad zátku vyní-
vala. Tyinka byla na koncích otavena. Baka byla do kádin-

ky vložena tak, aby se konec tyinky dotýkal kraje dna. Pi
otáení kádinky spodní baatá ást baky zstávala na svém
míst, pi emž se otáela kolem vlastní osy. Mimo to však

hrdlo baky se krouživ pohybovalo kolem dna kádinky a vy-

konávalo tak zárove komihavý pohyb, pi emž se hrdlo zve-

dalo a klesalo, nabírajíc nco tekutiny a opt zpt ji vrhajíc.

Míchání toto bylo velmi intensivní.

Pi pokusu prvním, který ukonen byl po dob šesti
msíc, byla ssedlina odssáta a na filtru promyta. Malá

ást ješt vlhké ssedliny byla vnesena do koncentrovaného

roztoku vinanu ammonatého a vaena nkolik minut. Na to
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ást iré filtrované tekutiny okyselena nkolika kapkami ky-

seliny solné a zkoušena na iont SO4'', Roztokem dusinanu
barnatého neobjevilo se žádné zakalení, což svdilo té okol-

nosti, že v ssedlin nenacházel se žádný síran olovnatý, který,

jak známo, v roztoku vinanu ammonatého dobe se rozpouští.

Roztok obsahoval pouze iont d\Or,'\

Pokusem prvním dokázáno, že síran olovnatý z chroma-

nu olovnatého úinkem síranu draselnatého za onch pomr
nevznikal, t. j. systém PbCr04 -j- K^SO^ jest stálejší nežli

PbSO, -h K^CrO^.

Pi druhém pokusu, kdy byl síran olovnatý uveden ve

styk s roztokem síranu a chromanu draselnatého, konstatová-

no, že neobyejn rychle z poátku mizel, na dn však zstá-

valy malé stopy síranu olovnatého prostým okem se odlišu-

jící (zejména, když tekutina ponechána delší dobu v klidu),

které pouze velice zvolna se rozpouštly. Po dob deseiti msí-
c nalezeny ješt sledy síranu olovnatého.

I jest z tchto pokus zejmo, že síran olovnatý velmi

rychle jest úinkem chromanu draselnatého ve vodném roz-

teku pemován na chroman olovnatý. Lze i s nejvtší

pravdpodobností za to míti, že podvojné sole a tedy i sulfo-

chroman olovnatý za teploty laboratorní, teploty, pi níž se

výroba dje, a za ostatních daných pomr se netvoí.

(5 Úvahy o isotherm této reakce.

Pedpokládáme-li, že se netvoí podvojné sole nebo pev-

né roztoky, má isothermický diagram tento tvar:

Bod A na ose Y odpovídá rozpustnosti K2Cr04 za dané
temperatury resp. rovnováze K2Cr04 -f- PbCr04 [pro ne-

patrnou rozpustnost PbCr04 možno pokládati spolenou roz-

pustnost rovnou rozpustnosti pouhého K2Cr04] . V bod tomto
máme 4 fáse [PbCr04, K2Cr04, voda a pára] a 3 složky

[PbCrO.,, K,Cr04, H2O]. Poet volností jest = 1. Bod ten jest

tedy monovariantní, každé temperatue odpovídá uritá ten-

se páry a koncentrace roztoku. Pidáváme-li k roztoku slože-

ní bodu A síran draselnatý, sníží se tím' rozpustnost cliromanu

draselnatého, nebo pidáváme látku stejného iontu K- a

v bod B máme na dn ti soli: K2Cr04, K2SO4 a PbS04. Je
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zde 5 fásí ]PbCrO„ K^SO^, K.CrO^, voda, pára] a 4 složky
[PbCr04, K0SO4, K2Cr04, voda]. Bod ten má jednu volnost a
jest tedy monovariantní.

Pro každou temperaturu bude uritý pomr K2SO4:
K2Cr04 a urité naptí vodní páry. Kivka omezená bodem
A a B jest systém bivariantní; má 4 fáse [2 hmoty na dn, 1

K^SDH

Obr. 2.

fáse kapalná a jedna plynná] a 4 složky [PbCr04, K2Cr04,
K2SO4, H.O] má tedy 2 volnosti. Mžeme mniti tempera-

turu i koncentraci K2SO4 a K2Cr04. Pidáme-li k hmotám
složení bodu B síran olovnatý v pebytku, tu se musí dvojicí

mén stálejší pemovati v dvojici stálejší. Y tomto pípa-
d bude se PbS04 mniti v PbCr04 za souasného úbytku

K2Cr04. Tato pemna od 5 do C je opt bivariantní [6 slo-

žek a 6 fásí] a bude pokraovati tak dlouho, až zmizí K2Cr04
na dn co pevná fáse. Dostaneme bod monovariantní C, kde

je na dn K2SO4, PbS04 a PbCr04 [5 fásí a 4 složky]

.

Jestliže soustavu bodu C zedíme, mohou nastati 2 pí-

pady :
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1. Bu zmizí nejdíve PbCr04 na dn co pevná fáse a

dalším zeováním dostaneme kivku C D, která znaí klesa-

jící rozpustnost K2Cr04 s pibývajícím K2SO4. Když kon-

centrace K.^CrO^ dostoupí až k nulle, dostaneme se k bodu D^

kterým je oznaena rozpustnost K2SO4 u pítomnosti PbS04.

[Pro malou i'Ozpustnost PbS04 staí vzíti v úvahu pouze roz-

pustnost K.^S04.]

2. Zmizí-li pedem K2SO4 co pevná fáse, máme pak

systém s pevnými fásemi PbCr04 a PbS04 a roztok K2C'r04

a K2SO4. Zeováním bude se zmenšovati koncentrace obou

tch hmot, až bude v bod = 0. Kivka ta je divariantní

a vyjaduje vlastn zákon Guldberg-Waagv.

CK2Cr04 1 ,

konst.
CK2SO4

Diagram pedstavuje tudíž všechny možné stavy rovno-

váhy naší soustavy. Na kivce ABCD jest pouze jediný bod
C, kde vedle sebe existují PbS04 -h PbCrO^. Nad tím bodem
je možná existence pouze PbCrO^ a pod ním pouze PhSO^,
Tímto bodem jest též dána maximální koncentrace K2Cr04 a

K2SO4, pi které vedle sebe jest možná existence PbS04 a

PbCr04. Pímka OC znaící mnivé složení koncentrace

K^Cy^Oi a K^SOi za pítomnosti PbSO^^ a PbCrO^, rozdluje
diagrara ve dv pole, oblasti to existence PbCrO^ a PbSO^^

(pro tu temperaturu, pro kterou platí píslušná isotherma).

Úlohou naší bylo urení tohoto isothermického diagra-

mu pro rzné temperatury, asi v takovém oboru, s jakým se

v praxi mžeme sejíti.

Pistoupí-li k isothermickému diagramu tetí osa, na
kterou se nanese temperatura, dostaneme prostorový útvar
nazvaný dle Meyerhoffera y>polytlierma<.<. Zanedbáme-li ne-

patrnou rozpustnost PbSO^ a PbCrO^, máme následující pro-

storový diagram, který pro pehlednost znázornn jest vlastn
jen co ástený výsek mezi dvma teplotami To—Tj. (Viz obr.

ís. 3.) B2 Bj jest kivka prostorová znaící spolenou roz-

pustnost K2Cr04 + K2SO4. Ta rozdluje prostor na dv ásti,
na plochu K2Cr04 A,B,B.A,^ a plochu K2SO4 B.dD.D.C.B.,.
Pi'vní plocha je oiriezena v rovin KoCr04 rozpustností KoCrO^
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a v rovin K.SO^ rozpustností K2SO4. Uvnit diagramu jest
rovina Guldberg-Waagova, jejíž stopa leží v ose teplot, kte-
rou je tato rovina s jedné strany omezena. Na druhé stran je
omezena arou C^C;, v poli K^SO,. Tato rovina Guldberg-
Waagova nám rozdluje prostor mezi osami na dv oblasti.
Prostor PbCrO^ a prostor PbSO^. V prvním prostoru jsou
všechny možné roztoky, s kterými mže býti PbCrO^ a ve dru-

hém prostoru roztoky, s kterými mže býti PbSO^ v rovno-

váze. Eovina Guldberg-Waagova znaí pak koncentrace roz-

tok K0SO.J £i K2Cr04, se kterými mže býti souasn PbS04 a

PbCrO^ v rovnovážném styku. Její prsenice C1C2 s oblastí

1^2^04 jest místo znaící roztoky; které mohou mimo obou
solí olovnatých míti i na dn K2SO4.

. Ovšem, že bližší formu udají pokusy a vztah bod B a C.

Pii tenipcratue, pi které b}" splynuly tyto dva body, mli by-

chom transformaní temperaturu tohoto systému. Pi této

jediné temperatue bv mohly pak vedle sebe existovati PbCrO^,
PbSO^, K2SO4 a KoCr04.

y. Y y š e t e 11 í i s o t h e ]• m y.

Stanovení isothermy rozpadá se ve dva úkoly. Stanove-

ní kivky Guldberg-Waacovy OC a pak stanovení kivky
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ABCD. Pihlédneme-li blíže k povahám obou kivek, pozná-

me i cesty, jakými je možno jich stanovení. Kivka Guldberg-
Waagova znaí vlastn pomr rovnovážných koncentrací

K^CrO^^ ku K2SO4, je-li pítomno PhSO^^ a PbCrO^. Nejjedno-

dušší zpsob by byl nechati probíhati reakci v obou smrech
a hledati v konených produktech pomr KgCrO^ : K2SO4.
Ten by se musil v obou pípadech blížiti stejné hodnot, která

by byla pak i'Ovnovážnou konstantou a píslušné koncentrace

K^CrOi a K.^SOi ^J urovaly body na kivce Guluberg-
WaAGOV.

Stanovení kivky Guldber g-W a a g o v y pi
20, 40, 70 a 100° C.

Zpsob práce: Pvodní plán práce byl ten, že jsme

hledli sledováním reakce v obou smrech dospti k rovno-

vážnému stavu. Tohoto postupu jsne zpoátku dodržovali

a jich výsledky jsou zaneseny do píslušných tabulek. Praco-

váno tu tak, že byly do Erlemeyerových bank z resistentní-

ho skla vneseny do naváženého množství vody na porculáno-

vých lodikách odvážená uritá množství reagujících látek.

Lahviky byly uzaveny korkovV^mi zátkami, zevn obaleny

kauukovou blánou a pitlaeny kauukovou páskou a posta-

veny na to do thermostatu Ostwaldova. Po urité dob byly

pak vytaženy a obsah slit do Goochova tyglu, v nmž nalé-

zala se vrstva analytického asbestu. Co nejrychleji sfiltro-

váno, odssátá tekutina zedna ve známý volum, odpipetová-

na jistá ást a uren v ní obsažený chroman jodimetrickou

titrací n/10 nebo n/100 n sirnatanem. Ponvadž bylo bráno

k pokusm vždy urité množství chromanu, bylo možno z jeho

úbytku nebo píbytku souditi na postup reakce.

Byl nám tedy K^CrO^ mítkem reakce.

D]e schéma:

K.^CrO, 4 PbS0,^=±:PbCr04 -\- K^SO^.

vzniklý K2SO4 stanoven byl nepímo z úbytku neb pí-
bytku KoCrOj, kterémuž bvl ekvivalentní. V nkterých pí-
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pádech bylo i množství K^SO^ pímo ureno pro kontrolu

správnosti tohoto pedpokladu.

Pomr látek byl tak volen, aby byl vyjáditelný v ce-

lých neb aspo desetinách molu. Zkušeností, uvádnou v li-

teratue, podobné našemu pípadu, byli jsme vedeni k tomu,

bráti k reakci vždy ti látky našeho systému, to jest ve smru—>^K2Cr04, PbS04 a PbCr04 a podobn i ve smru opaném
K0SO4, PbS04 a PbCr04, abychom se vyvarovali jistým úka-

zm t. zv. pebhnutí reakce, jakémusi druhu pe-
sycení.

Pro pokusy naše volili jsme troje rzné koncentrace a to:

ís. I.

a) 1000 HoO : 10 K.Cr04 : 12 PbS04 : 2 PbCr04

b) 1000 H2O : 10 K2SO4 : 12 PbCr04 : 2 PbS04

ís. II. ptkráte menší nežli pedcházející s ohledem

na K^CrO^^ resp. K2S04^

a) 1000 H2O : 2 K2Cr04 : 4 PbS04 : 1 PbCr04

b) 1000 H2O : 2 K2SO4 : 4 PbCr04 : 1 PbS04

í s. III. desetkráte menší ísla II.

a) 1000H2O:0-2K2CrO4:0-4PbSO4:04PbCrO4
b) 1000 H2O: 0-2X2804: 0-4 PbCr04: 0-1 PbS04

Ze všech pípad jest zejmo, že byly píslušné soli

olovnaté v pebytku, tak že mohla reakce probíhati hluboko.

Vody odvažováno bylo vždy 54-048 g a všechny ti látky

v píslušném množství vpraveny do bank na lodikách z mí-

šeského porculánu.

Pokusy provedeny pi teplotách

a 2000,

^ 40«C,

y TCC a

d QS-^C.

Výsledky nalezené vneseny jsou v následující tabulky:
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Tabulka ís. 1.

Teplo-

ta oC
Kon-
cen-
trace

Doba
K.Cr04
v mo-
lech

Ks SO4
v mo-
lech K2SO4

Cis.

pok su
Poznámka

20"

20"

20"

alTa
a I. a

a I. a

9 hod.

19 hod.

150 hod.

7-5902

7-2230

60036

2-4088

2-7770

3-9964

3.1497

2-6010

1-5022

22.

83.

100.

Barva po
filtraci

citrónov žlutá

20°

200

20"

20"

al.b

«Lb

al.b'

a I. b*

5 hod.

16 hod.

5 hod.

125 hod.

0-0025

0-0029

0-0036

9-9975

9-9971

9-9964

000025

0-00029

0-00036

20.

|24.

18I.

21.

29.

nepatrné stop> Cr04"

Barva

po filtraci

žlutá-

Tabulka ís. 2.

Tep 0-

taoC

Kon-
en- Doba
traee

K2Cr04
v mo-
lech

K2SO4
v mo
lech

KaCrO,
K2SO4

ís.
pokusu Poznámka

20"

20"

20"

20"

20"

20"

20"

a 11. a

a II. a

a II. a
a 11. a

a II. a

a II. a

a II. a

2 hod.

5 hod.

24 hod.

45 hod.

115 hod.

30 dní

73 dny

1-5375

1-4062

1-2877

1-2269

1-1438

0-9504

0-6463

0-6525

0-5938

0-7123

0-7731

0-8562

1-0496

1-3537

3-3245

2-3681

1-8078

1-5905

1-3359

0-5343

0-4773

1.

3.

11.

8.

30.

40.

47.

Po filtraci

odstín barvy
pvodn žlutý

s klesajíc, množ,
PbSO^ temní.

Body kivky
all.a

20"

20"

20"

20"

20"

all.b
alLb
all.b
«n.b*
all.b

2 hod.

5 hod.

45 hod.

125 hod.

42 dní

—

—
2.

4.

9.

31.

41.

Mimo pi u.s . 31.

1 kdy piinno 1/2000

[ mol. K2Cr04 neua
lezena kvalitativní
reakce na CrOi."

1 Odstín ba-vy ne-
J zmnn.

Tabulka ís. 3.

Teplo-
ta o C

on-
eentra Doba

K2Cr04
v

molech

K2Í504
V

molech

K 2Cr04

K2SO4
Cis.

pokusu Poznámka

20"

20"

20"

20"

20"

20"

aíll.a

alll.a

alll.a

alll.a

alll.a

alll.a

2 hod.

5 hod.

8 hod.

24 hod.

5 dní

30 dní

0-1919

0*1837

0-1660

0-1248

00794
0-0433

0-0082

0-0163

0-0340

0-0752

0-1206

0-1567

24-051

11-269

4-8815

1-6596

1-4825

0-3619

5.

7.

23.

12.

32.

37.

lo filtiac od tm
barvy pvodn

svtle žlutý s klesa-
jícím množstvím
síranu olovnatého

temní.

B dy vneseny
v kivku a III. a.

(Obr. ís. IV.-

20«

20"

20"

20"

alll.b

alll.b

alll.b

alll.b*

2 hod.

45 hod.

5 dní

52 dní

6.

10.

33.

38.

Filtráty m dá> aly
reakce na C2O4" an
v pípad poklidu 38.

kdy pidáno '/2000

mol. K2C2O4. Keauce
'u zmizela, zejmý

vliv to adínorpce. Od-
stíu barvy neznnn.

* Pi tchto pokusech pidáno mimo látek v pomru uve-
deném (I. b; II. b; III. b.) místo vody roztok obsahující tolik KaCrOí,
aby jeho množství odpovídalo V2000 molu KaCrO^.
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Tabulka ís. 4.

eplo-
ta C

K.m-
ciDtr Doba

KoCrOí
v

K2a04
v

molech

K2Cr04

K2SO4
íslo
pokusu Poznámka

40°

40"

(3 L a

(3 1. a

3 hod.

5 hod.

7-166

6-848

2-734

3-152

2-625

2-173

108.

104.

Barva po
sfiltrování

citrónov žlutá.
Tekutinou inten-
sivn mícháno.

40"

40°

40<>

/3 1. b

^ I. b

3 I. b

24 hod.

48 hod.

4 dny

0-0037

0-0056

00039

9-9963

9-9944

9-9961

0-00037

0-00056

0-00039

97.

98.

106.

Konc. vol. pozmn
UiOOKiiO :10K2SO4:lPb
SO4. Z toho dvodu

al>y bránno bylo sil

úinkm adsorpce.*

40"

40"

40»

40"

40"

40"

i3 II. a

5 II. a

5 II. a

/3ll. a
II. a

(3 11. a

150 min.

5 hod.

8 hod.

I6V2 hod.

40-1 hod.

70 hod.

1-3104

1-1439

1-0786

0-6814

0-1102

O

0-6896

0-8561

0-9214

1-3186

1-8898

2-—

2-2138

1-3369

1-1706

0-5168

0-0584

O

15.

16.

25.

60.

94.

58.

Preparát
s ubývajícím
množstvím
PbSO^

v barv své

temní.

40"

40«

400

40"

^11. b

l3
II. b

^Il.b

i3
II. b

150 min.

5 hod.

40 hod.

148 hod

14.

36.

94a.

95.

Filtráty

nedávaly
reakce na

Cr04'-.

40*^

40"

400

400

40"

40"

400

400

3lll.a

/ílll.a

^Ill.a

/3lII.a

2 hod.

8 hod.

783/4 h.

118 hod.

0-1579

0-1136

0-0392

O

0-0421

0-0864

0-1608

0-2000

3-7495

1-3184

0-2430

O

34.

27.

61.

62.

Barva
nejevila

zmny.

i3 III. b=^

,í III. b*

i3
III. b*

ílll.b

8 hod.

48 hod.

4 dny
i dny

0-0001

26.

96.

105a.

105 b,

Venalez. reakce CrO**
Zejmý vliv adsori)ce

dto

* Adsorpce psobí velmi znanou mrou a znemožuje nale-

zení pesných výsledk. Bude jí vnována zvláštní sta v druhém

oddílu práce.
* Koncentrace III. b., piinno však '/2000 mol EjCrO^.
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Tabulka ÍS. 5.

Teplo-

ta »C

Kon-
cen-
trace

Doba
KaCrOí
v mo-
lec"

K2SO4
v mo-
lech

K2Cr04

K2SO4
Cí8l0

pokusu Poznámka

70" y I. a Shod. 51073 4-8927 1-044 103.

Preparát za hor-
ka ervenjší

nežli za chladu.

70»

70«

70"

7 I. b

y l.h

y I. b

5 hod.

16 hod.

45 hod.

0-0069

0-0067

0-0059

9-9931

9-9933

9-9941

0-00069

0-00067

0-00059

84.

85.

91.

Koncentrace vo-
lena stejná jako
pi pokus. /3 1, bze
stejné pf-íiny.

70°

70»

70«

700

y II. a

7 II. a

7 II. a

7 II. a

2 hod.

5 hod.

15 hod.

25 hod.

0-5481

0-3739

0-0753

1-4519

1-6261

1-9247

2-000

0-3864

0-2247

0-0391

39.

44.

65.

63.

Preparát za hor-

ka byl oranžov
erv.,po vychlad-

nutí sežloutl.

70»

70"

70"

7ll.b**

7ll.b**

7ll.b**

2 hod.

Shod.
46 hod.

0-0007

0-0006

0-0007

1-9993

1-9994

1-9993

0-00035

0-00030

0-00035

42.

86.

87.

—

70"

70»

70°

700

7lII.a

7lII.a

7IlLa
7lII.a

2 hod.

5 hod.

15 hod.

26^/4 hod.

0-1346

0-0808

0-0501

0-0103

0-0654

0-1192

0-1499

0-1897

20523

0-6778

0-3342

0-0545

43.

46.

66.

75.

Produkt po
filtraci erveno-

žlutý, po
vychladnutí
svtlejší.

700

700

7lII.b

7lII.b

Shod.
16 hod. —

88.

89.

Nenalezena re-

akce na Cr04".

** Koncentrace II. b., piinno však '/2000 mol KaLrOi

Tabulka ís. 6.

Teplo-
ta C

Koa-
cen-
traf-e

Doba
EaCrOí
v mo-
lech

K2SO4
v mo-
le h

K2Cr04
l\2!á04

íslo
pokusu Pfiznámka

98-50

98-50

98-50

98-50

S I. a
S' I. a

I. a
d' I. a

2 hod.

3 hod.

9 hod.

18 hod.

5-003

4-3437

3-0085

4-9970

5-6563

6-9915

10-0

1-0012

0-7662

0-4303

71.

73.

75.

112.

S ubývajícím
PbS04 barva

temní. Za horka
odstín do erven.
Intens. mícháno.

98-50

98-50

d- I. b

S I. b

3 hod.

Shod.
0-0059

0-0069

9-9961

9-9951

0-0006

0-0007

74.

77.

Konen, pozm-
nnajakopÍ7l.b

98-50

98-50

98-50

ll.a
<3' 11. a
6' II. a

30 min.
1 hod.

2 hod.

0-8974

0-0577

0-0012

1-1026

1-9423

1-9988

0-8139

0-00297

0-00061

49.

50.

48.

Zjevy stejné jako

pi I. a.

98-50

98-50

S II. b

11. b

1 hod.

2 hod.

0-0006

0-0008

1-9994

1-9992

0-0003

0-0004

51.

82.

Totéž co pi
<yi.a.

98-50

98-50

98-50

Mll.a
álll.a

<)IILa

2 hod.

4 hod.

6 hod.

0-0695

0-0156

0-1305

0-1844

0-2000

0-0531

0-0085

52.

55.

56.

Pozorována
zmna barvy
jako pi § 1. a.

98'5o

98-50
dlll.b
niLb

3 hod.
15 hod.

0-0001

0-0001

0-1999
0-1999

0-0U05
0-0005

90.
92-

—
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l^-^O min ^Zmm,

Obr. 4.

Ve všech pokusech, vyjímaje koncentrace la a Ib bylo

pracováno bez stejnomrného míchání. Baky s hmotami re-

agujícími byly postaveny do thermostatn, vyhátého na pí-

slušnou teplotu a obas byly siln protepány. Pi koncentra-

cích la bylo však pozorováno, že pouhé protepávání nestaí.

Reakce se, jak z pokus 19. a 22. konc. la patrno, zastavovala.

Píinou byla asi inkrustace sbíránu olovnatého vytvoeným
chromanem olo^Tiatým. Proto bylo pi práci s touto vysokou

koncentrací mícháno následujícím zaízením: (Viz obr. 5.)

Do cukrovarnické zkoumavk}' byly vpraveny reagující

látky, uzaveno zátkou dvakrát vrtanou. Otvorem ve stedu

procházelo otáivé míchadlo AA^ittovo, pohánné elektrickým

motorem, jež dlalo ."iOO obrátek v iniinit. Druhým otvorem



22 XXVI. Dr. Jar. Milbauer a inž. Kamil Kohn:

JlMJ^4HhW'«-aHH)4U-»^ L

Obr. 5.

netknuta byla spiráln stoená tenkostnná trubice psobící

jiko zptný chladi. Celý pístroj byl vložen do thermostatu

spodní ástí tak hluboko, kam až ve zkoumavce sáhala re-

akní sms. Ponvadž pi vyšších teplotách a pi práci trva-

jící dlouhou dobu voda z thermostatu se vypaovala, byla

automaticky dolévána z nádoby vý^še položené dole opatené
tubusem, do nhož zapuštn byl kohoutek s pipojeným plo-

vákem. Jakmile plovák umístný v thermostat klesl s její

hladinou, pootevel se kohoutek a píslušné nmožství vody

piteklo, nahradilo vodu vypaenou a vyrovnalo hladiny. Po-

kusy pi teplot vroucí vodní lázn (98-5*^) provedeny byly

\ jednoduché nádob železné (srovnej obr. ís. 5.) naplnné
vodou, která dolévána automaticky zaízením pímo na vodo-

vod pipojeným. Fungovalo zcela bezvadn, bjd-li dostaten
silný proud vody a odvzdušovací reservoir (I.) ji naplnn.
Plyny tu nashromáždné byly obas vypouštny.

Do práce brali jsme vždy 3 látky naší soustavy proto,

abychom zamezili rzným úkazm pesycení, o jakých se v li-

teratue, týkající se podobných soustav mluví. Upozorujeme
tu opt na citovanou práci Meyerhofferovu. Akoliv jsme
jeho zkušenosti v naší práci využili, nepodailo se nám pe-
ce v poáteních pokusech dosáhnouti uspokojivých výsledk
pi sledování reakce ve smru



iiLfílLa

Obr. 6.

K2SO. +:PbCrO,—^ PbSO* + K^CrO,

Provedli jsme celou adu pokus (viz koncentrace lib,

Illb pi 20° C a lib a Illb pi 40*^ C) i zdálo se z poátku, že

reakce nebude zvratnou, zvlášt, když v nkterých pípadech

(viz pokus 58 pi konc. Ila temp. 40° C, též 62 Tlla pi 40° C,

63 Ila pi 70° C) ve smru K.CrO^ + PbSO,-> PbCrO^

+ K2SO4 dobhla až do konce.

Bylo tedy nutno zjistiti dále zvratnostreakce. Vo-

lili jsme k tomu vtší koncentrace K0SO4. Pokusy la pi 20° C
a následující pokus provedený pi 40° C nám dokázaly zvrat-

nost její. Koncentrace tu volena 1000 H2O :10 K2SO4 :2 PbCr04

:

1 PbS04: 0-002 K2Cr04. Po 4 hodinách stoupla koncentrace

K2Cr04 na 0-0046 mol K2Cr04. Tím byl proveden nejen dkaz
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zvratnositi reakce, ale zárove posílena donmnka o malé hod-

K CrO
not rovnovážného pomru j;^ ^^

^
» který dle Nernstovy

theorie o stálosti koeficientu jeví se rovnž
malý.

Vyjdeme-li od theorie elektrolytické dissociaee, dostane-

me se dle Nernsta k vj^sledkm, které nám vysvtlují kolí-

sání rovnovážné konstanty s koncentrací a podávají i veli-

kost mezné hodnoty pomru

K2SO4
KaCrOi

Je-li v roztoku PbS04, platí pro rozpuštnou ást

Cpb-XCso/'_,
CpbsOí

a podobn pro PbCr04

Cpb"XCcr04

a)

ri ~^2 b)

Jsou-li ob látky na dn jako ssedlina, mžeme koncen-

traci nedissociovaných ástí považovati za konstantní. Je-li

pak PbS04 a PbCr04 ve spoleném roztoku, musí býti C
pro ob stejné a dlením a: b dostaneme

ki Cso/' T^ X

k2~Ccro/'~
^^

Za souasné pítomnosti solí K2SO4 a K2Cr04 nemže
se tato konstanta mniti; koncentrace iont SO4" a Cr04"
vzniklých ílissociací K2SO4 a K2Cr04 ídí se dle uvedené rov-

nice c.

Výsledky získané stanovením K2SO4 a K2Cr04 mohou
pak jen tehdy souhlasiti s uvedenou rovnicí, jestliže jsou ob
soli úpln dissociovány. Proto platí toto pravidlo tím pesnji,
ím vtší je dissociaee, t. j. ím vtší je zední. Pro veliké

zední blíží se '^^" hodnot ^^,„ která je meznou

hodnotou.

Velikost její možno uriti z rozpustnosti PbS04 a PbCrOj.

Je-li ei rozpustnost PbS04 v molech =1'4X10-'^
Je-n 62 » PbCrO* » =6-2X10-'
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Tu jest rozpouštcí souin pro úplnou dissociaci

Cpb-XCso/' = ei^

Cpb"XCcro/'= e2'^

Ve spoleném roztoku je

-^= ?4= 51293
LCrOí 62"^

Pevratná hodnota je pak náš výraz

Co.r" ^ 1

Cso/' 51293

Úvaha tato dokazuje zejm, že rovnovážný stav je da-

leko posunut ve ssmru k—^PbCr04. Domnívali jsme se zpo-

átku, že je tu možné klesnutí rovnovážné konstanty pod mez
citlivosti reakce analytické, kterou jsme Cr04" urovali, t. j.

reakce jodu s mazem škrobovým. Citlivost této reakce stano-

vena byla z údaj Traedwellových*). Dle tchto vypoteno,
že se 3 cm^ mazu škrobového za nejpíznivjších podmínek
(v 50 cm^ za pítomnosti 1 g KJ) dá dokázati 0-0000508 g J.

Tomu množství je ekvivalentní 0-0000013 g K2Cr04. Pi naší

nejmenší koncentraci (Illb), kde jsme pracovali s 0-2 K2SO4
na 1000 H2O, t. j. na 54-048 g H2O 0-1046 g K^SO^, obnášelo by

množství K2Cr04 dle nahoe vypoteného pomru ^ '
'— pi-

V^'S04

bližn 0-000002 g KaCrO^ v 54-048 g vody. Z tchto výpot
je patrno, že pi této koncentraci leží rovnovážné koncentrace

CrO^'' blízko mezi citlivosti urování toho iontu.

K tomu pistupuje ješt jiný úkaz, který ztžoval uro-

vání rovnovážné konstanty. Byla to adsorpce chromanu dra-

selnatého chromanem olovnatým. Tomuto úkazu, který má
pro technickou stránku výroby žluti chromové citrónové bar-

vj velikou dležitost, bude vnována zvláštní sta. Zde butež
uvedeny jen tyto informaní pokusy:

]. V 50 cc roztoku, chovajícím 0-0249 g chromauu dra-

selnatého bylo nasuspendováno 2 g PbCr04 a obas protepá-

no, naež po 4 dnech bylo nalezeno v tekutin 0-0168 g, t. j. zmi-

zelo 32-5%.

* Lehrbuch d. Anal. Chemie str. 537. (7 vyd.)
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2. Roztok, jehož konená koncentrace odpovídala ukon-

enému pokusu 47. (a Ha) byl pipravetn z erstvých lá-

tek, uložen do thermostatu pi 20^ na dobu jednoho msíce,

naež shledáno, že chroman draselnatý úpln zmizel, akoliv

neodpovídá tato rychlost kivce « Ha.

Jest tedy adsorpce chromanu draselnatého druhým i-

nitelem, který znesnadoval hledání skuteného prbhu re-

akce a rovnovážné konstanty. Adsorpcí vysvtlujeme si i pe-
bhnutí reakce v nahoe uvedených pípadech. Pes tyto obtí-

že nicmén snažili jsme se dosáhnouti rovnovážného stavu po-

nkud jiným zpsobem. Z povahy reakce vyplývalo, že jest

nutno zvtšiti vznikající množství K2Cr04 ve smru

K2SO4 + PbCrO^—^ K2Cr04 + PbS04

tím, že volíme velikou koncentraci K2SO4 proti K2Cr04, takže

analytické urení snadnjší a chyby pozorovací menší. Dále

bylo nutno zmenšiti pokud možno koncentraci PbCr04, aby

jeho úinek na K2Cr04 byl co nejmenší. Urovali jsme tedy

rovnovážnou konstantu dále tím zpsobem, že jsme pi každé

teplot vyšli od koncentrace

1000 H2O : 10 K2SO4 : 0-001 K^GtO, : 04 PbCr04 : 0-1 PbS04

a po ukoneném pokusu a stanovení K2Cr04 užili,jsme stejné

koncentrace, ale pidali jsme o nco vtší množství K2Cr04,

nežli bylo v pokusu nalezené. Tak jsme pokraovali postupn
a pozdji i umenšili koncentraci PbS04 a PbCr04 na 0-01, ja-

kož i K2Cr04. Abychom vymezili vliv adsorpce provádli jsme

dále adu soubžných pokus pi stejné koncentraci a užili

filtr od pedcházející filtrace, pokusy opakovali pak tak dlou-

ho, až došli jsme ku hodnotám si blízkým, odpovídajícím

pravdpodobnému rovnovážnému stavu. Ostatn plyne z po-

kusu 51. lib pi 98-5" a z pokusu 42. lib pi 70'^, že i pi menší

koncentraci nežli 10 mol K2SO4 dosáhne se znatelného pohybu
reakce ve smru

K2SO4 + PbCr04—^ KsCrOi + PbSO*

Píinou jest zmenšení adsorpce pi zvýšené teplot a

zvtšení rovnovážné konstanty s teplotou respektive zmenše-

ní pomru
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K^CrO,

Konené výsledky takto nalezené jsou:

pro 20° C
koncentrace:

1000 H,0: 9-9973 K,S04: 0-01277 P bSO^: 0-00723 PbCrO^: 0-00377 K.CrO,

pro 40° C
koncentrace:

1000 H,0: 9-9963 K,SO,: 0-01365 PbSO,: 0-00635 PbCrO4:0'00465 K.CrO,

pro 70« C
koncentrace:

1000 H3O: 9-9956 K2SO4: 0-0144 PbSO^: 0-0056 PbCrO^: 0-0054 K^CrO^.

pro 98-5« C
koncentrace:

1000 H,0: 9-9949 K.SO^: 00151 PbSO,: 0-0049 PbCrO^: 0-0061 K^CrO^.

I vyplývají po koncentraci :s 10 až 2 10"01*)

K200 — 0000277

K400 = 0"000365

K700 = 0*000440

K98-5o= 0'000505

Z výpotu provedeného na str. 25. vyplývala hodnota
rovnovážná pi 20" C

:

Ccr0."_ 1 _
Cso/' 51293

~^^^2X10-^

pro nekonené zední, tedy úplnou dissoeiaci jak K2Cr04 tak

i K2SO4, kdežto námi nalezená hodnota odpovídá 3X107^
což nepekvapuje vzhledem ku velké koncentraci roztoku

(5-2280 g K2SO4 v 54-048 g H2O), jehož dissociace je malá a

ku nastalým processm hydrolytickým známým z literatury,

pokud se týká chromanu olovnatého (Cox 1. c), tak i pro sí-

ran olovnatý (Dolezalek: Zeit. f. Elektr. 5. 335. r. 1899).

Ostatn i v literatue známé pokusné výsledky srovnané s the-

orií pro pípady:

* Znamená souet koncentrací KjSO^ + KjCrO^ v molech.

Srovnej Meyerhoffer (1. c).
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BaCOg + BaSO^ [Meyerhoffer: Zeit. f. phys. Ch., sv. 53,

str. 543, r. 1905],

TlCl + TICNS [Knpfer: Týž asop. sv. 26, str. 267, r. 1898],

PbJ2 + PbS04 [Findley: Týž asop., sv. 34, str. 419, r. 1900],

AgCl + AgOH [NoYES a Kohr: Týž asopis, sv. 42, str. 336,

r. 1903]

jeví podobný nesouhlas, který tím je vtší, ím líonstanta jest

hodnotou menší.*)

Z líivek, které znázorují prbh reakce (viz obr. IV.

a 6.), jest patrno, že na poátku jestt vždy rychlost reakní ve-

liká, hodnotu rychlosti reakní nelze však pro monomoleku-
lárnou reakci, jež dána je výrazem

K, =fln-^
t a— X

bezpen tu vypoísti.

Hodnoty jsou ku p. pro koncentraci lla, pi teplot 20''

dle této formule vypotené:

as: 1000 Ki
2 hod 2-189

5 hod. ..... 1-173

24 hod 0-305

45 hod. 0-179

115 hod. ..... 0-081

720 hod. ..... 0-017

1752 hod 0-011

Pro bimolekulárnou reakci dle vzorce:

t (a— X) a

platí pro tutéž koncentraci i teplotu ísla:

as: 1000 Ko

2 hod. 1-252

5 hod 0-704

24 hod 0-192

__^ \

~^-

') Posledn jmenovaní autoi našli ku p. výpotem'<íslo
dvacetkráte vtší nežli theoretické, v našem pípad jest hodnota
ca. patnáctkráte vtší.

I
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45 hod 0-116

115 hod 0-054

720 hod 0-013

1752 hod. ..... 0-005

stejn v hodnot klesající.

Z okolnosti té, že »konstanta« rychlostní, jak nejlépe pa-
trná z grafického ešení (obr. ís. 4. kivka K) , není hodno-
tou stálou nýbrž zcela pravideln se zmenšující s a-
sem, usuzujeme, že psobí zde a d s o r p c e co zdánli-
vá k a t a 1 y s a.

Pokud se týká vlivu teploty tedy i zde vystupuje jako
úinný faktor adsorpce. Temperaturní koefficient nelze pro-

9S5r

Obr. 7.

zatím vyísliti. Pi nižší teplot probíhá reakce zejm rych-

leji (viz grafické ešení na obr. ís. 7.) nežli by probíhala bez

psobení adsorpního urychlení (srovnej též velk>^ spád ki-

vek pi poátku souadnic na obr. . 4. a 6.).

Jest jisto, že jakmile vyšetíme zákon}- adsorpce pro

tento náš pípad, bude možno s vtší pesností stanoviti jed-

notlivé konstanty.

Další pokusy ješt týkaly se stanovení kivky ABCD
isothermických diagram (obr. ís. 2.). Voleny teploty 20**

a 70°. Kivka tato znaí vlastn stoupající i-ozpustnost síranu
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draselnatého vedle klesajícího množství chromanu draselnaté-

ho, pi emž zanedbávána nepatrná rozpustnost síranu a chro-

manu olovnatého. Dležitými jsou body B sl C. Bod B znaí
spolenou rozpustnost nasycených roztok chromanu a síranu

draselnatého, bod C pak udává koncentraci roztoku síranu

draselnatého a chrosmanu draselnatého za pítomnosti pevného

síranu draselnatého, chromanu olovnatého a síranu olovnatého.

Pracováno tímto zpsobem:
Do baky z jenského skla bylo rozpuštno vždy odvá-

žené množství síranu a chromanu draselnatého dle dívjšího
pibližného výpotu tak, abychom dostali body kivky pravi-

deln rozdlené, pak postaveno do thermostatu a uzaveno po-

dobn jako pi dívjších pokusech. Po delší dob nco roz-

toku r3'chle oddleno do odvažovací lahviky. Z ní po odvá-

žení odlita ást neb celé množství do platinové misky, odkou-

eno na vodní lázni a sušeno po 2 až 3 hodiny v sušárn vy-

háté na 130—150" C do konstantní váhy. V sušin stanoven

byl jodimetricky chroman draselnatý a z rozdílu vypoten
síran draselnatý. Postup náš ukázal se býti pesnjší nežli

úplná vážková analysa.

Nalezeny tyto stední hodnoty pro teplotu 20° C:

Tabulka ís. 8.

as:
«/o K,SO, o/o K,CrO, Výsled. bod

na kivce Poznámka

94 dní

116 dní

6 dní

134 dní

6 dní

5 dní

134 dní

7 dní

13 dní

10-077o

8-37«/o

6-05o/o

4-577o

2-97o/o

2-31«/„

3-25»/o

9-10°/o

15-43«/o

20-89«/o

27-23«/o

38-6"/o

CD

a

b

c

d

B

A

Andrea: Jnurn f.

prakt. Clieniie
29. 472. r. 1884-

Alluard: Coinp. rend,
59. IBOo r. 1864.

a vneseny do systému pravoiihlých souadnic daly kivku
ABCD (viz obr. ís. 8.). Pokud se týká bodu C a zárove kiv-
ky Guldberg-Waageovy jest zejmo, že pro nepatrnou hod-
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notu rovuovážné konstanty bod C splývá v rozmrech dia-

gramu s bodem D tím i pole OCD, t. j. existenní mez
PbSO^ prakticky mizí.

Pro isothermu pi 70° C nalezena tato ísla:

Tabulka ís. 9.

as: 7o K,SO, °/oK,Cr04
Výsled. bod

na kivce
Poznámka

4 dny
4 dny
5 dní

4 dny
5 dní

5 dní

16fi°/o

10-8«/o

s-sso/o

5-41 «/o

VWÍ,

9-6o/„

16-75«/o

26-93»/o

39-7«/o

42-2o/o

CD

h

ch

B'

A'

Audiea Journ. f.

prakt. Chemie
i!9. 472 r. 1 84,

AUuard: Corap. ren(
59. 1500 r. 1864.

>1cm=rAK,S0,

Obr. 8.
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Aby konen*) stanovena býti mohla polytherma staí

znáti rozpustnost spolenou síranu a chromanu draselnatého

v pípad, že obou je nadbytek a to pi jiných teplotách nežli

l^ráv uvedených. Stejným zpsobem jak díve popsáno na-

lezena tato ísla:

pi teplot 98-b' po dob 9 hodin . . reOVoKaSO^ a 39-267o K^CrO,
» » 40" C » » 8 dní . . . 2-237oK2S04 a 37'837o K^CrOs

Z této první ásti studií o žluti chromové iníme toto

resumé :

V práci studována byla reakce:

PbS04 + K,Cr04^^ PbCr04 + K^SO^

se stanoviska chemické rovnováhy a p r a-

V i d 1 a a s í.

Shledáno, že reakce ve smru—>- probí-
há skoro úpln a dostaten rychle, takže
mže býti pohodln sledována, z druhé stra-
ny jest rychlost nepatrná a možno jisledo-
vati pouze na základ velké citlivosti re-

akce
CrO^'^ + 8 H- -K 3 J' z= Cr- + 4 H^O -f 3 J.

Stanovením stability rozhodnuta byla
nemožnost existence pevné fase PbS04 vedle
K2Cr04, K2SO4, PbCrOj v roztoku, jakož i po-
chybná existence jakékoliv podvojné soli.

Vyšetování Guldberg-Waageových kivek
bylo stíženo nepatrnou hodnotou konstan-
t y r o v n o v á ž n é (Kso" -- O 000277)

,
jakož i význa-

nými vlivy adsorpce. Tyto jmenovit se
uplatují pi nižších teplotách a vyšších
koncentracích, což má velikou dležitost

Ku konci práce následkem mimoádných pomr nemohl
se druhý z nás úastniti experimentální práce a vypomáhal nám
z ochoty p. dr. Preller, assistent ústavu pro skláství a keramiku
na eské technice. Milerádi mu zde za jeho úinnou pomoc vzdá
váme díky.
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p i v v rob chromové žluti citrónového o cl

s t í II n, k t e r ý vázán jest na pítomnost solí
o 1 o A^ n a t v c h v žluti chromové.

Z pokus našich vychází, že rovnovážná
konstanta, jak i výpoet z pravidla Nernstova
ti o k a z u j c, jest tak malá, že pi grafickém
vyšetování i s o t h e i- m y oblast existence
P1)S04 prakticky miz í.

Rychlost námi studované reakce zvtšu-
je se zvýšenou teplotou, avšak i zde zabra-
uje a d s o r p c e pesné stanovení urychlení,
též výsledky »k o n s t a n t« vypotené pro
m o n o m o 1 e k u 1 á r n o u i b i m o 1 e k u 1 á r n o u re-

akci je v í s i' býti funkcí ad s o r p c e.

Pro 1' ý r o b u žluti chromové citrónové
barvy vyplývá prozatím z této první ásti
studie dležitá okolnost, že lze zcela dobe,
v y c h á z í-1 i se pi výrob od síranu olovnaté-
ho, d o s p t i dle p o d m. í n e k r e a k n í c h (teploty,
koncentrace, doby) ku barvám píslušné nu-
ance. Mimo to pokusy naše dokazují, že pro
výrobu onu jest správnjším postup, kdy
o c t a n o 1 o v n a t ý j e s t v pebytku, tak že není se

obávati, že by chroman (následkem velkého spádu

naší reakce ve smru: PbSO^ -f K^CrO,-^ PbCrO^ + K4SO,)

v roztoku obsažený n e u m e n š i 1 množství sí-

ranu olovnatého v barv, kterýžto, jak p r a k-

tikm dobe je známo, podmiuje stál o s t

]j a r v y j) i p r o m ý v á n í.

V Praze v prosinci 1914.

Z laboratoe cheniiclé fccJuiolofiie

anorganických látek na c. k. eské

vysoké škole technické v Praze.
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